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šajā numurā

Kas jāzina nomniekiem 
un īrniekiem?
> 3. lpp.

Novada ceļi – 
pārbaudījums rallistiem
> 7. lpp.

Sākas vecā rātsnama 
restaurācija
> 4. lpp.

www.draugiem.lv/kuldigasnovads www.facebook.com/visit.kuldigawww.twitter.com/kuldigasnovads

29. janvāra Domes sēdē deputāti apstiprināja šī 
gada budžetu, izvirzot piecas nozīmīgākās prio-
ritātes novada attīstībai.

Kuldīgas novada ieņēmumi šogad plānoti gan-
drīz EUR 21,4 miljoni, bet izdevumi apmēram 
EUR 23 miljoni. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ieņē-
mumi prognozēti par EUR 723 347 vairāk, bet arī 
izdevumi šogad palielinājušies par EUR 355 169. 
Budžets 2015. gadam ir sabalansēts.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bēr-
ziņa atzina, ka „arī šogad vajadzības pārsniedz mūsu 
iespējas. Tika pieprasīts par 2 miljoniem vairāk, nekā 
spējam piešķirt. Lai arī šī gada budžets ir nedaudz 
lielāks nekā pērn, vairākās pozīcijās izdevumus nācās 
samazināt un plānotos darbus atlikt, jo liela daļa ie-
ņēmumu tika novirzīta minimālo algu pieaugumam”. 

Šī gada prioritātes ir 2014. gadam līdzīgas. Par 
svarīgāko noteikti priekšdarbi jaunām investīcijām, 
kas ietver darbavietu radīšanu, attīstot uzņēmējdar-
bības infrastruktūru. Šogad galvenokārt tiks veikti 
projektēšanas darbi un meklēti jauni Eiropas Savienī-
bas struktūrfondi. Plānots projektēt industriālā parka 
teritoriju Ventspils un Dārzniecības ielas rajonā; 
rekonstruēt Jelgavas ielu, kas pieved pie vairākiem 
uzņēmumiem; siltināt pašvaldības ēkas gan pagastos, 
gan pilsētā, kā arī citi darbi.

Prioritāte nr. 1 – iedzīvotāju labklājība
Iedzīvotāju labklājība novadā vienmēr ir uzskatīta 

par svarīgu prioritāti. Budžeta pieaugumu izlietos, lai 
nodrošinātu minimālās darba algas palielinājumu (no 
EUR 320 līdz EUR 360). Palielinot minimālo algu, 
pieaugs arī tās algas, kas ir tuvu minimālajai; tādas 

ir lielākajai daļai pašvaldībā strādājošo. Līdz ar to 
palielināsies arī sociālie pabalsti, kas ir piesaistīti 
minimālajai algai.

Šogad no septembra brīvpusdienas būs 1. – 8. kla-
šu skolēniem jeb 1962 bērniem (pērn tās bija līdz 
6. klasei – 1481 bērnam).

Šajā gadā tiks ieviesta e-talonu sistēma, kas 
paredz ne tikai skolēniem, bet arī senioriem no 75 
gadu vecuma sabiedrisko transportu izmantot bez 
maksas. Senioru padome rosināja apaļajās jubilejās 
(no 75 gadu vecuma) piešķirt EUR 30 pabalstu. Tie 
sākti izmaksāt jau no šī gada 1. janvāra.

Izdevumi paredzēti arī skolēnu vasaras nometņu, 
darba prakšu organizēšanai, kas ik gadu gūst aizvien 
lielāku popularitāti un atsaucību.

Labklājībai tiks izbūvētas gājēju ietves un ielu 
apgaismojumi, bērnu rotaļu laukumi. Iedzīvotājus 
arī šogad  aicinās  iesaistīties projektu konkursos – 
„Darīsim paši”, daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanā u.c.

uzlabos izglītības iestādes
Lielāko izdevuma daļu – EUR 10 623 747 jeb 

46% novirzīs izglītībai. Šogad lielāku uzmanību 
pievērsīs iestādēm ar profesionālo ievirzi, pie-
mēram, sākt E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
rekonstrukciju un piebūves būvniecību, projektēt 
Bērnu un jauniešu centru un izbūvēt un aprīkot teh-
niskās jaunrades telpas Pilsētas laukumā 3. Vārmes 
pamatskolai tiks sakārtota fasāde, bet Pelču pilij, 
kas ir kultūras piemineklis un jaunākā pils Latvijā, 
izpētīta un projektēta kāpņu telpa un jumts. Kuldī-
gas 2. vidusskolai rekonstruēs 1. stāvu. Turpināsies 

Kuldīgas pamatskolas pieslēgšana centralizētajai 
siltumapgādei, atjaunos datorklases skolās, kurās tas 
līdz šim nav izdarīts.

Kuldīgas vecpilsēta
Šī gada budžetā par prioritāti atkal noteikta Kul-

dīgas vecpilsēta – restaurēs veco rātsnamu Baznīcas 
ielā 5, Restaurācijas centra vajadzībām rekonstruēs 
namu Baznīcas ielā 30, projektēs kultūras centru  
un rekonstruēs skvēru, plānots izveidot un uzstādīt 
Ēvalda Valtera skulptūru. Atbalstot iniciatīvas, 
vecpilsētas sakopšanā tiek iesaistīti arī iedzīvotāji, 
finansējot 50% no izmaksām. Šogad pabeigs un izdos 
otru lielo zinātnisko pētījumu par Kuldīgu „Kuldīga. 
Laiki, cilvēku un ainava”.

Izcili pasākumi
Kuldīgas kultūras, sporta un tūrisma pasākumi ir 

vēl viena budžeta prioritāte. Šogad „Dzīres Kuldīgā” 
notiks jau divdesmito reizi, un tajās paredzēti īpaši 
priekšnesumi uz ūdens, tādēļ tiks sakārtots Māras 
dīķis un cita infrastruktūra. Atbalstīs arī citus tradicio-
nālos pasākumus – pavasara šovu „Lido zivis”, SEB 
kalnu divriteņu sacensības, rokmūzikas festivālu 
„LiveFest”. Jau otro gadu organizēs Ziemassvētku 
tirdziņu baltās stikla mājās u.c.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR 
likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”, „Par 
pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par 
pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Budžeta prioritāte labklājība

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 8 758 816
Nekustamā īpašuma nodoklis EUR 1 248 687
Azartspēļu nodoklis EUR 30 000
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma EUR 2 040
Valsts (pašvaldības) nodevas EUR 10 146
Naudas sodi EUR 30 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 17 100
Ieņēmumi no ēku, zemes un mežu pārdošanas EUR 124 535
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR 1 054 996
Valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas un dotācijas kopējie – t.sk.: EUR 9 989 574

•	 Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim EUR 4 457 671
•	 Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda EUR 4 778 133
•	 Transferti no citām pašvaldībām EUR 128 230
•	 Valsts budžeta iestāžu transferti EUR 753 770

 KOPĀ EUR 21 394 124

Plānotie pamatbudžeta izdevumi 
•  Izglītībai – EUR 10 623 747 (46%).
•  Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – EUR 5 462 338 (24%).
•  Sociālajai aizsardzībai – EUR 2 311 458 (10%).
•  Kultūrai un sportam – EUR 2 516 650 (11%).
•  Administrācijai – EUR 1 313 347 (6%), procentu nomaksai 
     EUR 120 000 (0,5%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 260 000 (1%).
•  Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – EUR 199 596 (0,9%).
•  Veselībai – EUR 23 454 (0,1%).
•  Ekonomiskajai darbībai – EUR 138 500 (0,6%).

Kuldīgas novada pašvaldības 
budžeta ieņēmumi

Plānotie budžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžetu veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakal-

pojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un pašvaldību budžetu transferti. 

2013.
2014.

2015.

EUR 19 268 637 EUR 20 442 794 EUR 21 394 124

991 skolēnam
2013./2014. m.g.

1481 skolēnam
2014./2015. m.g.

1962 skolēniem
2015./2016. m.g.

Brīvpusdienas

Šonedēļ visā Latvijā norisinās 
Ēnu dienas. Arī domē uzņēmām 
skolēnus, kas interesējās par novada 
politiskās vadības, dzimtsaraksta, 
vides, kultūras un sabiedrisko attie-
cību speciālista, arhitekta, jurista, 
finansista un citu profesiju darba 
ikdienu. Manuprāt, ir svarīgi rosi-
nāt jauniešus domāt par profesijas 
izvēli un plānot savu nākotni jau 
skolas laikā. 

Šobrīd Eiropas kontekstā tiek 
runāts par trim īpaši nozīmīgām 
jomām, kurās noteikti būs pieprasīti 
jauni un zinoši speciālisti – vide, 
veselības aizsardzība (tajā skaitā 
farmācija un sociālās aprūpes pa-
kalpojums) un IT joma. Jau šobrīd 
redzam, kā attīstās tehnoloģijas, kas 
ļauj palīdzēt cilvēkiem, piemēram, 
veselības izmeklējumu jomā. Nav 
šaubu, ka datorsistēmu un datortīklu 
administratori, kā arī programmētāji 
viegli atradīs darbu, jo interneta vidi 
izmanto arvien plašāk. Bet, protams, 
katram jāizvēlas pēc savām spējām 
un interesēm. Un izvēles jaunietim 
tāpat kā ikvienam no mums jāizdara 
katru dienu, un tad svarīgi, ka ir zi-
nāšanas, nevis tikai pliks viedoklis. 

Ir labi zināt, kā darbojas un strādā 
pašvaldība. Ar šādu moto šonedēļ 
vairāku vidusskolu 10. klašu skolēni 
devās ekskursijā pa vēsturisko jauno 
Rātsnamu, iepazīstot pašvaldības 
telpas, redzot, kur un kā tiek pie-
ņemti lēmumi, plānoti un risināti 
iedzīvotājiem, tostarp bērniem un 
jauniešiem, svarīgi jautājumi. Cen-
tāmies, lai skolēniem rastos perso-
niska izjūta par to, kā strādājam, lai 
pašvaldība nešķistu kaut kas svešs 
un nesaprotams, jo kam gan viss 
tiek gādāts, celts un rekonstruēts, ja 
ne iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem 
ar cerību, ka viņi gribēs pēc studijām 
atgriezties savā dzimtajā novadā. 
Sarunā ar pasākuma dalībniekiem 
noskaidrojām, ka ikdienā informā-
ciju par to, kādus lēmumus pieņem 
un īsteno dome, jaunieši uzzina 
gan no vietējās avīzes, radio un 
televīzijas, gan sociālajos medijos, 
bet labākais veids, kā uzzināt, kas 
notiek manā pašvaldībā, ir redzēt un 
dzirdēt pašam. 

Šādu iespēju izmanto arī citi ie-
dzīvotāji, piemēram, pagastu senioru 
grupas, arī vietējie un ārzemju tū-
risti. Aicinām ikvienu, kam interesē 
apskatīt restaurēto jauno Rātsnamu 
un uzzināt, kā strādā pašvaldība, 
izmantot šo iespēju, iepriekš piesa-
koties Kuldīgas novada pašvaldības 
iedzīvotāju apkalpošanas centrā pa 
tālruni 63322469 vai rakstot e-pas-
tā: dome@kuldiga.lv Uz tikšanos 
Baznīcas ielā 1!

Jaunieši iepazīst 
pašvaldību

IlzE DambīTE-DambErGa,
Kuldīgas novada pašvaldības 
izpilddirektore
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Finansējums sporta pasākumiem
Pasākuma nosaukums Organizators Laiks Vieta Finansējums

Ēdoles pamatskolas ceļojošā kausa izcīņa basketbolā Sporta klubs „Ģertrūde” 10.03. 2015. Ēdole 80

„Ģertrūdes balvas izcīņa” basketbolā Sporta klubs „Ģertrūde” 2015/2016 Kuldīga 180

Sieviešu dienas – 8. marta skrējiens Biedrība „Sporta klubs 
Katrīna” 08.03.2015. Kuldīga 150

Kuldīgas novada čempionāts un G.Šūpulnieka balva TOK „Taka” 04.20.2015. Mežvalde 200
„Taciņas” (14 – 15 kārtas) TOK „Taka” Aprīlis-oktobris Kuldīgas novads 300
15. „Sikspārņu nakts” TOK „Taka” 07.11.2015. Kuldīga 300
Senioru veselības un fizisko aktivitāšu diena P/A „Rumbiņa” 15.05.2015. Kuldīga 250
Kuldīgas TSK rīkotā kausa izcīņa KTSK 07.07.2015. Kuldīga 400
Pilsētas svētku turnīrs novusā Anita Leja 12.07.2015. Kuldīga 200
Latvijas Boccia čempionāts 2015 Nadija Strazdiņa 07.07.2015. Kuldīga 60
Skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi” Arvīds Šefanovskis 2.03.-1.10. 2015. Krauļu priedes 500
„Lieldienu zaķis” Nadija Strazdiņa 27.03-2.10. 2015. KVM 100
Starptautiskās sacensības „Boccia kauss” Nadija Strazdiņa 04.2015. KVM 1000
Mācību seminārs brīvprātīgiem Nadija Strazdiņa 07.07. 2015.  -
„Zāgkalnu kauss 2015” Ernests Bušers 31.05. 2015 Rendas pag. 500
Nedzirdīgo tūrisma sacensības „Kuldīgas tūrists 2014” Guntars Jurševskis 25.-26.07. 2015. „Polīši” 250
Aerobikas un deju festivāls „Viva fitness”* Jeļena Miezīte 15.03. 2015. Kuldīga 200
Kurzemes novada minifutbola spēle Guntars Jurševskis 17.10. 2015. Kuldīga 100
Kurzemes Boccia kauss 2015 Nadija Strazdiņa 06.2015. Kuldīga 100
Kuldīgas kausa izcīņa florbolā Ivo Solomahins 06.2015. Kuldīga 350
Aktīva nedēļas nogale „Fitness dabā” Māris Millers Vasara Vārme -
„X race” piedzīvojumu sacensības Jānis Vanags 19.09. 2015. Kuldīga 1000
Helovīna skrējiens Sporta klubs „Katrīna” 31.10. 2015. Kuldīga 200
                                                                                                                                                                                                                  KOPĀ 6420.00

atbalsts kultūras projektiem
N. p. k. Projekta nosaukums Iesniedzējs Finansējums
1. Torņu sasaukšanās Biedrība „Vārme” 300
2. Putnu sasaukšanās Lipaiķu evaņģēliskā draudze -
3. Galda dziesmu festivāls Biedrība „Padure” -
4. „Es tev iemācīšu mīlēt 10%” Biedrība „Padure” 130
5. „Ziedošā Emīlija” Biedrība „MESS” 300
6. VPDK „Snēpele” Biedrība „Snēpeles pagasta DK” -
7. „Veselība+prieks+draugi= laimīga Latvija” Biedrība „Sapņu tilti” -
8. Nedzirdīgo ģimeņu dienas pasākums „Dārgumu lāde” Latv. Neredz. sav. Kuld. reģ. biedrība -
9. Seno tekstiliju restaurācija Suitu mantojuma krātuvē EKC „Suiti” 700
10. Daugavas vanagiem Latvijā –  25 Biedrība „Sapņu tilti” -
11. Ģimenes diena Liepājas ielā BJC Kuldīgas jauniešu dome -
12. Kuldīgas novada tautas tērps, mobilā izstāde BJC „Pūra lāde” 500
13. Starptautiskā adīšanas diena Kuldīgā Biedrība „Čaupe” 240
14. Darbnīcu nodrošinājums „Satiec savu meistaru” Biedrība „Čaupe” 260
15. „Ģimene – Latvijas lepnums un spēks” Biedrība integrācijas centrs „Atvērtās durvis” 250
16. Vasaras saulgriežu svinēšana Laidu p. Rudē Biedrība „Laidu laipa” 300
17. Mašīntalka 21. gadsimtā Biedrība „Padure” 400
18. Festivāls „Saules stariņi” Pelču spec. i-sk. 0
19. Mākslas plenērs „Akvarelēšana” Biedrība „Mākslas centrs „Pēda”” 500
20. Mis&Misters Kuldīgas novads 2015 SIA „Viva Fitness” 0
21. Jauniešu muzikālās darbnīcas Biedrība „Cantare” 350
22. Kurzemes 9. stāstnieku fest. „Ziv zup” Biedrība „Kūrava” 700
23. Nemateriālā kultūras mantojuma pasākumi Biedrība „Kūrava” 400
24. „Virtuves studija” aicina Biedrība „Kūrava” 400
25. Viduskursas un Ziemeļkurzemes folkl. kopu saiets Biedrība „Kūrava” 0
26. „Kuldīgas kartiņas” Kuldīgas dejotāju biedrība 200
27. Izstāde „Tas notika. ../It. Happened...” Biedrība „Kuldīgas mākslinieku rezidence” 500
28. Kultūras pasākumu un izstāžu rīkošana Biedrība „Līvija’ 1000
29. Suitu – setu tradīciju nometne EKC „Suiti” 0
30. Tautas tērpi JGK „Kastan’s” Kuldīgas dejotāju biedrība 0
                                                                                                                                                                                                            KOPĀ 7430.00

atbalsts kultūras biedrībām
N. p. k. Nosaukums Piešķirtais finansējums
1. Biedrība „Līvija” 0
2. Biedrība interešu centrs „Atvērtās durvis” 0
3. Usmas baznīcas atbalsta biedrība 0
4. Biedrība „Čaupe” 400
5. Biedrība „Cantare” 300
6. Biedrība „Kūrava” 1300
7. Kuldīgas dejotāju biedrība 70
8. Biedrība „Kuldīgas mākslinieku rezidence” 500
                                                                                                                         KOPĀ 2570.00

Pašvaldības līdzfinansējums sabiedriskiem mērķiem 2015. gadā
Finansējums individuālajiem sportistiem

Vārds, uzvārds Sporta veids Finansējums
1. Jānis Šmēdiņš Pludmales volejbols 3000
2. Andris Šmēdiņš Pludmales volejbols 1000
3. Tamāra Vilerte Šahs -
4. Krists Neilands Riteņbraukšana 1000
5. Māris Rozentāls Spēkavīri -
6. Igors Pirins Svara stieņa spiešana guļus -
7. Māris Pujāts Svara stieņa spiešana guļus -
8. Normunds Sproģis Svara stieņa spiešana guļus -
9. Mārtiņš Apškalns Svara stieņa spiešana guļus -
10. Edgars Peterlevics Svara stieņa spiešana guļus -
11. Mārtiņš Blūms Svara stieņa spiešana guļus -
12. Uģis Vācietis Svara stieņa spiešana guļus -
13. Ingus Leja Svara bumbu celšana -
14. Arvis Sprude Riteņbraukšana
15. Jānis Šleckus Spēkavīri -
16. Edgars Andersons Spēkavīri -
17. Ludmila Joce Vieglatlētika -
18. Jānis Bruzinskis Riteņbraukšana -
19. Aigars Zvingulis Riteņbraukšana -
20. Mārtiņš Jocis Vieglatlētika -
21. Uģis Jocis Vieglatlētika 1000
22. LRF Riteņbraukšana -
                                                                                                                             KOPĀ 6000.00

Finansējums Kuldīgas novada sporta spēļu komandām
Nosaukums Atbildīgais Finansējums

1. Kuldīgas sieviešu volejbola komanda Agnese Megne 600
2. Kuldīgas florbola komanda Ivo Solomahins 2000
3. FK „Vārme”, II līga Lelde Ose 950
4. Futbols, II līga, I līga telpās Zigmunds Dvarons 4000
5. Kuldīgas volejbola komanda, I līga Zigmunds Milzarājs 1000
6. Basketbola klubs „Kuldīgas Hercogs” Toms Zatlers 1500
                                                                                                                              KOPĀ 10 050.00

Pašvaldības finansiālais atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, 
kuru darbība saistās ar sociālo jomu

N. p. 
k. Nosaukums Piešķirtais finansējums

1. Kuldīgas diabēta biedrība 450
2. Kuldīgas daudzbērnu ģim.  biedrība „Šūpulītis” 850
3. Liepājas Neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļa 600
4. Invalīdu biedrība „Tu vari” 850
5. Kuldīgas novada politiski represēto biedrība 1150
6. LMSA Kuldīgas nodaļa 400
7. Latvijas Nedzirdīgo sav. Kuldīgas reģionālā biedrība 1150
8. Kuldīgas rajona invalīdu biedrība 1150
9. Kuldīgas pensionāru apv. „Rumbiņa” 1200
10. Biedrība „Savējie savējiem” 600
11. Nodibinājums „Mamma mammai fonds” 850
12. Latvijas Nacionālo karavīru biedrība 300
13. Ģimeņu biedrība „Dzirkstelīte” 450
14. Ēdoles invalīdu biedrība 400
15. Pensionāru biedrība „Kabile” 250
16. Biedrība integrācijas centrs „Atvērtās durvis” Neatbilst nolikumam
17. Mobilais izglītības centrs Neatbilst nolikumam
18. Biedrība „Sapņu tilti” Neatbilst nolikumam
19. Biedrība „Piektdienis” Neatbilst nolikumam
                                                                                                           KOPĀ 10650.00

Piešķirtais finansējums Kuldīgas novada sporta klubiem
N. p. 
k. Nosaukums Piešķirtais finansējums

1. TOK „Taka” 700
2. Jātnieku sporta klubs „Montepals” 400
3. Riteņbraukšanas klubs „Kuldīga” 700
4. „Kuldīgas Tehniskais sporta klubs” -
5. SK „Lāči” 500
6. „GO4Speed Team” 300
7. Galda tenisa klubs „Hercogs” 400
8. Sieviešu basketbola klubs „Ģertrūde” 300
9. Pensionāru apvienība „Rumbiņa” 150
10. Sporta klubs „Katrīna” 700
11. Kuldīgas novusa klubs 400
12. Šaha klubs „Kuldīga” 400
13. Biedrība „Rozental Team” 500
14. Autokrosa komanda „Greenwald Team” 150
15. Jātnieku sporta klubs „Zāgkalni” 200
16. Ugunsdzēsēju sports 500
17. Mednieku, makšķernieku biedrība, t.sk. V.Kalējs 300
                                                                                                      KOPĀ 10 650.00

Latvijas Universitātes (LU) 
fonds piedāvā iespēju 12. klašu 
abiturientiem uzsākt studijas 
LU, piesakoties mecenātu stipen-
dijām.

12. klašu audzēkņi, sākot no 
1. februāra līdz 10. martam, var 
pieteikties stipendijai „Ceļamaize” iz-
cilniekiem un sociālajai stipendijai – 
Minnas Matildes Vilhelmīnes Petke-

vičs piemiņas stipendija, abas pare-
dzētas studijām 2015./2016. akadē-
miskajā gadā.

Pieteikties abām stipendijām var, 
aizpildot on-line pieteikuma anketu 
mājaslapā www.fonds.lv un aug- 
šupielādējot nepieciešamos doku-
mentus. Lai to darītu, vidējā atzīme 
nedrīkst būt zemāka par 7,5 ballēm.

Savukārt M.M.V. Petkevičs pie-
miņas stipendijas pretendentiem 

jāpievieno arī izziņa no sociālā die-
nesta, kas apliecina ģimenes kopējo 
ienākumu līmeni vai apgrūtināto 
sociālo stāvokli. Stipendijas apjoms 
ir EUR 2200, to var izmantot gan 
mācību maksai, gan ikdienas tēri-
ņiem – dzīvošanas izdevumiem un 
sevis intelektuālai pilnveidei.

EDuarDS DambErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Stipendijas topošajiem 
studentiem Atvērs grāmatu par kuršu ķoniņiem

18. februārī 16.00 Kuldīgas Mākslas namā atvērs Agra Dzeņa grā-
matu „Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā”, būs tikšanās ar 
autoru.

Vēstures zinātņu maģistra A.Dzeņa monogrāfija „Kuršu ķoniņi un citi 
lēņavīri Rietumlatvijā” ir izcils pētījums par mūsu pagātni, kura aktualitāti 
vēl vairāk palielina šādu darbu nepieciešamība mūsdienu Latvijā – kā no 
identitātes, tā sabiedrības procesu izpratnes viedokļa.

Grāmatas atvēršanas svētkos piedalīsies latviešu literatūrzinātniece, va-
lodniece un 12. Saeimas deputāte Janīna Kursīte, izdevniecības pārstāvji un 
folkloras kopa „Kūrava”. Interesenti varēs iegādāties grāmatu no izdevēja.
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nekustamais īpašums
Konceptuāli atbalstīja pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas Baložu 

ielā 3-4, Kuldīgā, maiņu pret līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.
Nepagarināja dzīvojamās telpas Virkas ielā 25-48, Kuldīgā, īres līgumu. 
Slēdza pirkuma līgumus par nekustamo īpašumu „Kalnansi 1” un 

„Liekmaņi”, Kabiles pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu.
Atsavināja pašvaldības dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 17-1, Kuldīgā, 

mainot pret līdzvērtīgu Jelgavas ielā 13-1, Kuldīgā.

nosaka zemes piekritību
Ieskaitīja rezerves zemes fondā neapbūvētu zemesgabalu „Jaunupītes”, 

Gudenieku pagastā.
Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Jaunmežkalni” un „Jaunpalsas”, 

Kurmāles pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 
Nekustamajam īpašumam Gudenieku pagastā ar kad. nr. 6250 005 0009 

piešķīra nosaukumu „No Ozoliem”. Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals 
„No Ozoliem” ar kad. apz. 6250 005 0204 un apbūvēts zemesgabals 
„Fēliksi” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Kraulīši”, Laidu pagastā un „Kap-
teiņi”, Pelču pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēta zemesgabala „Vecvagari”, Ēdoles pagastā, zemes 
lietotāja mantiniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pie-
ņemšanas brīdi un ka viņiem ir zemes nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu 
mēnešu laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. Noteica, 
ka apbūvēts zemesgabals „Vecvagari” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Mārtiņi”, Rendas pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Āboliņi 1” un „Palīči”, kā arī 
apbūvēts zemesgabals „Palīči”, Vārmes pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai. 

Uzdeva pagastu pārvaldēm reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

zemes noma
Noteica, ka 1/3 domājamās daļas uz zemesgabala „Sili”, Padures 

pagastā, lietotājai zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pie-
ņemšanas brīdi un ka viņai ir zemes nomas pirmtiesības. Noteica, ka 
zemesgabala „Sili” zemes lietotājiem un mantiniekiem zemes lietošanas 
tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņiem ir  nomas 
pirmtiesības. Noteica, ka zemesgabali „Sili” piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai.  Uzdeva Padures pagasta pārvaldei reģistrēt zemesgabalus uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka zemesgabalu „Baltozoli”, Rumbas pagastā, lietotājam 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas 
brīdi un ka viņam ir nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā. 

Iznomāja SIA „LatFarm” zemesgabalus „Brasli”, „Jaunbrūderi”, „Jaun-
rogas”, „Jaunvaroņi” Gudenieku pagastā, „Jaunsprungas”, „Jaunkurši” 
Vārmes pagastā, „Jaunkalni” Pelču pagastā. 

Iznomāja Kabiles pagastā rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesga-
balu ar kad. apz. 6258 009 0005, Laidu pagastā lauksaimniecības zemi 
zemesgabalā 62640010162, zemesgabalu „Veldze 27”, Rumbas pagastā, 
zemesgabalus „Jaunbrūderi” un „Jaunlāčkalni” Gudenieku pagastā, ze-
mesgabalus „Ābeļdārzi” Īvandes pagastā un „Vecoši” Turlavas pagastā.  

Iznomāja AS „Latvijas finieris” daļu no zemesgabala Cepļa ielā 2, Kul-
dīgā, ar apbūves tiesībām kokmateriālu uzglabāšanas laukuma izveidei 
un aizsargvaļņa izbūvei. 

Noteica, ka neapbūvēta zemesgabala „Vecvagari”, Ēdoles pagastā, 
zemes lietotāja mantiniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lē-
muma pieņemšanas brīdi un ka viņiem ir zemes nomas pirmtiesības, kas 
jāizlieto divu mēnešu laikā. 

Izbeidza nomas līgumu par mazdārziņa nomu zemesgabalā „Palīg-
saimniecība” Turlavas pagastā, par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
ar kad. apz. 62640040203, 62640040141, 62640060133, 62640060097, 
62640040141 un 62640040141  Laidu pagastā, zemes vienībām „Jaun-
saulītes” Gudenieku pagastā.

Pagarināja zemesgabala daļas Pilsētas laukumā 2 un Pilsētas laukumā 
4, Kuldīgā, nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.janvārim. 

Gatavos atsavināšanai
Izsludināja zemesgabala „Brunovi”, Kabiles pagastā, 5,40 ha, nomas 

tiesību publisku izsoli ar augšupejošu soli. Noteica izsoles sākumcenu EUR 
60, izsoles soli – EUR 5 un apstiprināja izsoles noteikumus.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu „Jaunkaspari” 
(2,14 ha), Vārmes pagastā. 

Nodeva atsavināšanai atkārtotā publiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lācītis”, Ēdoles pa-

gastā, kura sastāvā ir apbūvēta zemes vienība un trīs būves. Apstiprināja 
nosacīto cenu EUR 10368.

Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu Zaļā ielā  4-1, Kuldīgā. Apstiprināja nosacīto 
cenu EUR 3040.

Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu Skrundas ielā 20-2, Kuldīgā. Apstiprināja 
nosacīto cenu EUR 480.

Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu Zaļā ielā  4-5, Kuldīgā. Apstiprināja nosacīto 
cenu EUR 3280.

Nodeva atsavināšanai atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Zāles ielā 2, Kuldīgā, 
platība 2710 m2. Apstiprināja nosacīto cenu EUR 9088.

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu 

nr. 2014/17 „Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem 
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” precizēto 
redakciju.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus 
nr. 2015/1 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
nr. 2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas 
novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumen-
tiem””; nr. 2015/2 „Par Kuldīgas novada pašvaldības 2015. gada budžetu”, 
nr. 2014/16 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu 
plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā” precizēto redakciju.

Apstiprināja V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas Nolikumu.
Apstiprināja maksas pakalpojumu cenrāžus 2015. gadam Kuldīgas no-

vada Vārmes pagasta pārvaldei, Laidu pamatskolai, Kuldīgas novada spor-
ta skolai, E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolai, Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centram, Kuldīgas 2. vidusskolai, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai. 

Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā Kuldīgas novada Dome sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 
darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) 2014./2015. mācību 
gada 2. pusgadā”.

Apstiprināja Kuldīgas novada autoceļu fonda izlietojuma plānu 2015. ga-
dam un Kuldīgas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda nolikumu.

Atcēla Kuldīgas novada Domes 2014. gada 31. jūlija lēmumu „Par 
aizņēmumu no Valsts kases investīciju projekta „Stāvlaukuma Raiņa 
ielā 21, Kuldīgā, rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai 
(prot. nr. 8, p.128) un Kuldīgas novada Domes 2014. gada 28. augusta 
lēmumu „Par aizņēmumu no Valsts kases EEZ projekta „Kuldīgas vecā 
rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana” priekšfinansēšanai” (prot. nr .9, p.101).

Finanšu jautājumi
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības Restaurācijas nodaļas pieda-

līšanos Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. –  2020. gadam 
Mazo projektu konkursā ar projektu „Dzīve senā namā”. Nodrošināja paš-
valdības līdzfinansējumu biedrībai „Kultūras projektu koordinācijas centrs” 
1935 EUR jeb 15% no piesaistītajām izmaksām atbalsta saņemšanas 
gadījumā no programmas. 

Ņems ilgtermiņa aizņēmumus 2015. gadā no Valsts kases EEZ projekta 
„Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes 
un pieejamības uzlabošana” priekšfinansēšanai un projekta „Alekšupītes 
promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā 2. kārtas 
1. daļa” īstenošanai.

Noteica novada profesionālās ievirzes mūzikā un interešu izglītības 
iestādēs,  pirmsskolas izglītības iestādēs, novada speciālajās izglītības ies-
tādēs pedagogu darba zemāko samaksu par pedagoģisko likmi EUR 405 – 
420 atkarībā no darba stāža saskaņā ar 28.07.2009. MK noteikumiem nr. 
836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Pedagogiem, kuri papildus 
tiešajam darbam iestādē veic arī metodisko darbu, kā arī citu papildu 
pedagoģisko darbu, samaksa par likmi var tikt paaugstināta, par to lemj 
darba kvalitātes vērtēšanas komisija katrā konkrētajā izglītības iestādē. 

Apstiprināja finansiālu atbalstu 2015. gadā Kuldīgas novada biedrībām 
un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu. 

Piešķīra finansējumu sporta pasākumiem, sporta klubiem, sporta 
komandām un individuālajiem sportistiem 2015. gadā. 

Piešķīra diviem īpašumiem 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 70% – par dzīvokļa īpašumiemu Baznīcas ielā 32-3 un Baznī-
cas ielā 32-1A, Kuldīgā,  ņemot vērā, ka īpašnieki fimansējuši vēsturiskās 

ēkas (kas vecākas par 50 gadiem) fasādes atjaunošanu vecpilsētā. 
Piešķīra 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% 

par zemi Ziedu ielā 24, Kuldīgā, jo zemesgabalu šķērso pilsētas maģis-
trālais ūdensvads. 

Deleģētā pārvaldes uzdevumu izpildei – ielu ikdienas uzturēšanai 2015. 
gadā – piešķīra  SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” finansējumu EUR 
170 000. Deleģēto pārvaldes uzdevumu, kas izriet no  pašvaldības autono-
majām funkcijām, izpildei 2015. gadā piešķīra SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” finansējumu no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta: Pilsētas 
dārza apstādījumu uzturēšanai EUR 42 000; Mārtiņsalas laipu uzstādīšanai 
un demontāžai  EUR 12 250; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un 
uzturēšanas uzdevumam  EUR 173 000; koplietošanas teritoriju kopšanai 
un uzturēšanai EUR 25 600; ielu un  ietvju uzturēšanai un tīrīšanai EUR 
297 200; stacionāro un pārvietojamo sanitāro mezglu ikdienas uzturēšanai 
un attīstībai EUR 22 500; kapsētu uzturēšanai EUR 33 500.

Piešķīra SIA „Kuldīgas ūdens” no pašvaldības autonomajām funkcijām 
izrietoša  pārvaldes uzdevuma –  lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzturē-
šanas un apsaimniekošanas pienākumu – izpildei 2015. gadā EUR 35 000.

Piešķīra naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā Kristam 
Neilandam – EUR 100; Robertam Šenfeldam – EUR 50.

2015. budžeta gadā pašvaldības automašīnai „Volkswagen Passat” 
piešķīra finansējumu degvielas iegādei un automašīnas uzturēšanai.

2015. gada budžetā piešķīra Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai fi-
nansējumu telefona sarunu nodrošināšanai un reprezentācijas izdevumiem.

Apstiprināja finansējuma sadali 2015. gadā kultūras pasākumiem, 
biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu. 

Piešķīra SIA „Campus” 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu 70% par nekustamo īpašumu Tehnikas ielā 4, Kuldīgā, jo SIA 
investējis lielu apjomu ražošanas iekārtu iegādē.

Atbalstīja nodibinājuma „Koknese fonds” projekta  „Likteņdārzs” īste-
nošanu. Piešķīra līdzfinansējumu EUR 300. 

Atļāva Turlavas pamatskolai līdzfinansēt vides izglītības vasaras no-
metni „Zem zilās debesu bļodas”.

Piešķīra 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% 
par zemi un mājokli visiem daudzdzīvokļu mājas Piltenes ielā 28, Kuldīgā, 
dzīvokļu īpašniekiem vai lietotājiem, jo mājas dzīvokļu īpašnieki veikuši 
ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā. 

Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību, līdzfinansējot Latvijas 
vides aizsardzības fonda (LVAF) programmas pasākumu aktivitātē „Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi” ar projektu „Krāčupītes straujteču posmu 
attīrīšanas pasākumi lašveidīgo zivju nārsta vietu atjaunošanai, un Krāču-
pītes krastu sakopšana ainaviski vērtīgo skatu punktu veidošanai Kuldīgas 
novadā” ar EUR 2100,06. 

atjauno īres līgumus
Atjaunoja līdz 2015. gada 30. jūnijam sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus 

„Upītēs”- nr.1, nr. 2, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 8, Gudeniekos, „Arkādijās”-5, Snēpeles 
pagastā, Ezera ielā 8 nr. 4, nr. 9, nr. 13, nr. 16, nr.18, Ķikuros, Turlavas pagastā.

Slēdza sociālās dzīvojamās telpas Ezera ielā 8-10, Ķikuros, Turlavas 
pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 31. jūlijam.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Ezera ielā 8-11, Ķikuros, Turlavas 
pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 31. maijam.

Dažādi
Uzsāka Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 

grozījumu izstrādi; par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju 
apstiprināja PA „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktoru Kasparu Rasu; 
apstiprināja darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Atļāva 2014./2015. mācību gada 2. pusgadā neapvienot 8., 5. klases 
(katrā 5 skolēni) un piecgadīgo bērnu pirmsskolas grupu (5 bērni) Laidu 
pamatskolā. 

nosaka īres maksu
Ar 2015.gada 1. maiju noteica īres maksu pašvaldībai piederošajiem 

dzīvokļiem dzīvojamajā mājā „Amantas”, Valtaiķi, Laidu pagastā – 0,46 EUR/
m² (t.sk. apsaimniekošanas maksa 0,26 EUR/m²); mājā „Baloži”, Laidu 
pagastā – 0,45 EUR/m² (0,25 EUR/m²); mājā Ezera ielā 4, Turlavas pa-
gastā –  0,74 EUR m² (0,54 EUR/m²); mājā „Paipalas”, Rendas pagastā – 
0,81 EUR m² (0,71 EUR/m²); mājā „Jaunmeiri”, Kabiles pagastā – 0,38 EUR m² 
(0,28 EUR/ m²); mājā „Ludženieki”, Gudenieku pagastā – 0,45 EUR m² 
(0,25  EUR/ m²); mājā Maņģenes ielā 4, Rumbas pagastā – 0,43 EUR/m² 
(0,23 EUR/ m²); mājā „Saldnieki 1”, Vilgālē, Kurmāles pagastā – 0,57 EUR/ m² 
(0,37 EUR/m²); mājā „Saldnieki 4”, Vilgālē, Kurmāles pagastā – 0,45 EUR/m² 
(0,25 EUR/m²); mājas Mazā Annas iela 2, Kuldīgā, pašvaldībai piederošajam 
dzīvoklim noteica īres maksu 1 EUR m2 (t.sk. 0,72 EUR/m2 apsaimniekošanas 
maksa). 

Domes 2015. gada 29. janvāra sēde

Kuldīgas novada pašvaldība ar 
pietāti izturas pret pašvaldības 
nedzīvojamā fonda nomniekiem 
un dzīvokļu īrniekiem un lielāko 
daļu šo īpašumu apsaimniekot 
uzticējusi SIA „Kuldīgas komu-
nālie pakalpojumi” (KKP).

KKP klientiem cenšas nodrošināt 
ikdienas prasībām atbilstošu vidi 
un darba apstākļus. Taču visai bieži 
nomnieki un pašvaldības dzīvokļu 
īrnieki paši vēlas paātrināt šos proce-
sus, investējot finanšu līdzekļus paš-

valdības īpašumā un pretī saņemot 
ieguldījumu kompensāciju. 

Lai izvairītos no nepatīkamiem 
pārsteigumiem nākotnē, atgādinām, 
ka pirms jebkādu darbu uzsākšanas, 
tie ir jāsaskaņo ar iznomātāju. Tas 
atrunāts arī abpusēji noslēgtajos 
telpu nomas līgumos. Šāda kārtība 
nav nekas jauns, un tās iemesls 
ir telpu estētiski vizuālā un laba 
tehniskā stāvokļa saglabāšana arī 
nākamajiem nomniekiem. 

Darbību saskaņošanai ar izno-
mātāju ir vairāki būtiski iemesli. 

Pirmkārt, ja tie ir kādi nopietnāki 
remontdarbi, nomniekam ir jābūt 
pārliecinātam, ka ar savu rīcību ne-
apdraudēs ēkas konstrukciju stiprību 
kopumā un ka darbi tiks veikti saska-
ņā ar normatīvajiem aktiem būvnie-
cībā. Otrkārt, ja nomnieks vēlēsies 
saņemt ieguldījumu kompensāciju, 
ar abpusēji parakstītu aktu ir jāfiksē 
telpu stāvoklis un defekti tajā, jā-
pieņem lēmums par saimnieciski un 
ekonomiski izdevīgāko risinājumu. 

Ne visi ieguldījumi ir kompen-
sējami. Piemēram, kosmētiskais 

remonts vai greznumlietas, telpu 
pielāgošana individuālas saimnie-
ciskās darbības veikšanai u.tml. Kā 
nekompensējamus ieguldījumus vēl 
jāpiemin aizkari, žalūzijas, apgais-
mes ierīces un inženierkomunikāciju 
remonts (elektrība, ūdensvads un 
kanalizācija, kas atrodas nomāto tel-
pu robežās un nav ēkas kopējo tīklu 
neatņemama sastāvdaļa, kuru tiešais 
lietotājs ir pats nomnieks vai īrnieks).

KKP vēlreiz lūdz nomniekus 
iepazīties ar noteikumiem „Par 
nomnieku ieguldījumu atlīdzināšanas 

kārtību”, kas pilnā redakcijā pieejami 
KKP mājaslapas www.kkp.lv sadaļā 
„Īpašumu apsaimniekošana/Norma-
tīvie akti”. Šajā mājaslapas sadaļā 
arī noteikumi „Kārtība, kādā tiek 
veikti ieguldījumi Kuldīgas novada 
pašvaldības dzīvokļu īpašumā un 
kompensēti izdevumi par ieguldīju-
mu veikšanu”. Neskaidrību gadījumā 
ikviens ir laipni aicināts uz KKP 
biroju, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 
katru darbdienu no 8.00 līdz 16.00.

DzInTarS rušmanIS, īpašumu 
apsaimniekošanas daļas vadītājs 

Par ieguldījumiem nomas un īres objektos
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3. februārī Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
parakstīja līgumu ar SIA „Ostas 
celtnieks” par restaurācijas 
uzsākšanu vecajā rātsnamā. 
Paredzēts, ka būvdarbi ilgs līdz 
nākamā gada februārim.

Kuldīgas vecais rātsnams ir 
valsts nozīmes arhitektūras piemi-
neklis un nozīmīga Kuldīgas vec-
pilsētas kultūras mantojuma daļa. 
To nepieciešams rekonstruēt, jo ēka 
ir sliktā stāvoklī. Vecais rātsnams ir 
nozīmīgs gan kā pilsētbūvniecības 
paraugs, gan kā tradicionālo kultū-
ras vērtību radīšanas vieta, jo tajā 
darbojas Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centrs, Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Varavīksne” un „Ķocis”, 
kā arī pensionāru rokdarbu veikaliņš 
un radošā fotostudija.

Pēc pašvaldības pasūtījuma 
ēkas tehnisko projektu izstrādāja 
SIA „Wonderfull”. Atjaunošanas 
darbi paredzēti ne tikai kā ēkas 
saglabāšanas pasākums, bet arī 
kā sabiedrības izglītošana. Tieši 
šī iemesla dēļ, lai apmeklētājiem 
būtu iespējams iepazīt tradicionālu 
19. gadsimta sākuma koka ēku 
būvniecības tradīciju, tiks atjaunots 
viens no diviem vēsturiskajiem 
manteļskursteņiem, ierīkojot arī 
nelielu pavarda vietu saviesīgu 
pasākumu rīkošanai. 

Ēku restaurējot, atjaunos nozīmī-
gākās telpas, piemēram, maģistrāta 
zāli, kur izlēma pilsētas svarīgākos 
jautājumus, atsegs koka siju gries-
tus, saglabās vēsturiskās un pēc 
1973. gada projekta izgatavotās 
detaļas, kas ir labā tehniskā stāvoklī. 
Darbos izmantos tradicionālās me-
todes un materiālus. 

Iecerēts restaurēt arī vecā rātsna-
ma fasādi. Kuldīgas novada Domes 
Būvniecības komisijā tehniskais 
projekts ir akceptēts ar diviem 
alternatīviem krāsojuma toņiem, 
taču galīgais lēmums tiks pieņemts 
būvdarbu laikā.

Vēsturiskajā atrašanās vietā 
atgriezīsies arī kāpnes, likvidēs 
padomju laikā ierīkotās plašās 
kāpņu telpas, tādējādi paplašinot 
izmantojamo telpu amatnieku darb-
nīcām. Ņemot vērā nepieciešamību 
paplašināt amatnieku darbnīcas un 
nodrošināt tajās pietiekošu gais-
mu, 2. stāva pažobelēs atsegs un 
jumtā uz Alekšupītes pusi izveidos 
Kuldīgai raksturīgās, jau esošajām 
analogas logu izbūves. 

Vecā rātsnama restaurācijas 
pieteikumu (precīzs projekta no-
saukums „Kuldīgas vecā rātsnama 
restaurācija un tā kultūras pakal-
pojumu kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana”) pašvaldība bija 
iesniegusi Kultūras ministrijas rī-

Paraksta līgumu par vecā rātsnama restaurāciju 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga bērziņa parakstīja līgumu ar SIa „Ostas celtnieks” valdes priekšsēdētāju 
Konstantīnu bursakovski par vecā rātsnama restaurācijas sākšanu.

kotajā Eiropas Ekonomikas zonas 
(EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 
2014. gada perioda programmas 
„Kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšana un atjaunošana” gran-

tu shēmā „Kultūras mantojuma 
saglabāšana”. Projektam pieeja-
mais EEZ līdzfinansējums ir EUR 
250 000, savukārt pārējās izmaksas 
pēc izsludinātā būvniecības darbu 

iepirkuma segs pašvaldība. 
KrISTīnE DuĻbInSKa, 

mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

EDuarDa DambErGa foto

Kuldīgas novada pašvaldība ieguvusi 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras publisko pakalpojumu gada 
balvu lielo novadu grupā, vienlaikus 
iegūstot arī 1. vietu visu Latvijas paš-
valdību kopvērtējumā.

Maksimālo punktu skaitu Kuldīgas 
novads saņēma par pašvaldības organi-
zatorisko darbošanos uzņēmējdarbības 
veicināšanā novadā, izveidojot domē 
uzņēmējdarbības atbalsta komisiju, rīkojot 
regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, piešķirot 
nodokļu atlaides investoriem un īstenojot 
citus atbalsta mehānismus, lai piesaistītu 
novadam jaunus uzņēmējus. 

Tāpat Kuldīgas novads ieņem augsto 
5. vietu „Latvijas e-indeksā” – pašvaldību 
un valsts iestāžu e-vides izvērtējumā, kas 
norāda uz ievērojamo e-pakalpojumu skai-
tu, kas pieejami arī uzņēmējiem.

2014. gada otrajā pusē Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kamera veica pē-
tījumu, kura mērķis bija noskaidrot uzņē-
mējiem draudzīgāko Latvijas pašvaldību. 

Pētījuma rezultātus veido 6 parametri: 

Lai izveidotu mūsdienīgu virtuvi, kurā iedzī-
votāji un viesi varētu apmeklēt izzinošas kuli-
nārijas meistarklases, pērnā gada nogalē tika 
izveidota „Virtuves studija”. Nesen projekts 
saņēmis nozīmīgu atzinību Nīderlandes fonda 
„Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe 
Heidemaatschappij” (KNHM) rīkotajā konkur-
sā „Sabiedrība ar dvēseli”, projektam piešķirti 
EUR 100 kā labākajam Kurzemes reģionā un 
EUR 500 – kā labākajam Latvijā. Par konkursā 
iegūto naudu iegādāts tvaika nosūcējs.

„Kūrava” aktīvi iesaistījusies arī iedzīvotā-
ju iniciatīvu projektu konkursā – 2013. gadā 
„Latvijas Mobilā Telefona” konkursā „LMT 
Latvijai”, saņemot Ls 2000 projekta realizā-
cijai, bet pērn Kuldīgas novada pašvaldības 
konkursā „Darīsim paši”, saņemot EUR 600. 

Par konkursu finansējumu „Virtuves studija” 
radījusi atvērtu, veselīgu, tradīcijām bagātu 
un praktiski pielietojamu virtuvi, kurā kopā ar 
Kuldīgas iedzīvotājiem tiek izzināta tradicio-
nālā un cittautu virtuves kultūra, seno kuršu 
receptes un veselīgs uzturs. Virtuves iekārtas 
radītas no otrreiz pārstrādātiem materiāliem, 
piemēram, durtiņas veidotas no seniem dēļiem, 

liela daļa trauku ir saziedoti, savukārt virsmas 
no akmens masas projekta autori izlējuši paši. 
Katru otrdienas vakaru te notiek nodarbības, 
kurās aicināts ikviens interesents.

Biedrība „Kūrava” darbojas jau 15 gadu. Tās 
organizētie pasākumi norit visu gadu, iesaistot 
ap 1000 cilvēku. Tiek svinētas senās gadskārtas 
un popularizēta tradicionālā latviešu kultūra. 

1978. gadā KNHM – Nīderlandes asociācija, 
kuras mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti – iesāka 
projektu, „Kern met Pit” (tas aptuveni nozīmē 
„sabiedrība ar dvēseli”). Projekts ir „dzīves 
kvalitātes konkurss”, kas dod iespēju iedzīvo-
tāju grupām saviem spēkiem uzlabot vidi un 
dzīves kvalitāti. No 2006. līdz 2014. gadam 
KNHM organizēja „Sabiedrība ar dvēseli” 
programmu arī Latvijā. No 2015. gada program-
mas vadību pārņēmusi pie Latvijas Pašvaldību 
savienības nodibinātā struktūrvienība „Sabied-
rība ar dvēseli – Latvija” (SDL).

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

„Virtuves studija” atzīta par labāko projektu Latvijā

biedrības „Kūrava” radītajā „Virtuves studijā” ik nedēļu tiekas gastronomi, lai izzinātu 
latviešu un cittautu virtuves kultūru.

Biedrības „Kurzemes kultūras mantojuma centra „Kūrava”” radītā „Virtuves 
studija” saņēmusi atbalstu ne vien novada iedzīvotāju iniciatīvu projektu kon-
kursā, bet arī Latvijas mērogā.

Kuldīgas novada pašvaldības konkursa 
„Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2014” žūrija 
izvērtējusi un noskaidrojusi svētku rotājumu 
īpašniekus četrās kategorijās.

Skatlogu kategorijā žūrija par labāko atzina 
veikalu „Lote”, Jelgavas ielā 1, Kuldīgā. Kate-
gorijā „Ēku fasādes un priekšpagalmi” dalībnieki 
tika vērtēti gan pagastos, gan pilsētā. 1. vietu pie-
šķīra SIA „MKM mežs” Padures pagastā. Vien-
sētu kategorijā  1. vietu ieguva Snēpeles pagasta 
mājas „Ainavas”, saimnieks Kaspars Poriņš.

Kategorijā „Ar rokām veidotie dekori” uzva-
rēja Vārmes pamatskola, kas šogad īpašu svētku 
veidolu ieguva, pateicoties 8. un 9. klašu audzēk-
ņu, kā arī audzinātāju Ilzes Birģeles un Ineses 
Krūmiņas, jauno mākslinieku skolotājas Aijas 
Gierkenas un skolas saimnieka Māra Skaldes 
radošajām idejām.

Konkurss tika organizēts no 1. līdz 30. de-
cembrim, lai radītu Ziemassvētku noskaņu 
Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī noskaidrotu 
oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, 
priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus 

Publisko pakalpojumu jomā – 
labākie Latvijā

pašvaldību pašnovērtējums, pašvaldībā 
strādājošo uzņēmēju viedoklis, pašvaldības 
teritorijā reģistrēto uzņēmumu skaits (jo lie-
lāks, jo augstāks punktu skaits), uzņēmumu 
skaits ar pašvaldības kapitāla dalību (jo ma-
zāks, jo augstāks punktu skaits), t.s. kontrol-
pirkums jeb pašvaldības atbilde uz konkrēta 
uzņēmēja e-pastā uzdotajiem jautājumiem 
par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī 
pašvaldības vieta Latvijas e-indeksā.

Informāciju sagatavoja lTrK 
EDuarDa DambErGa foto

Kuldīga ieguvusi 1. vietu publisku pakal-
pojumu jomā starp lielajiem novadiem un 

pašvaldībām.

Atzinīgi novērtē svētku 
rotājumus

un pašdarināto rotājumu īpašniekus. Kuldīgas 
novada pašvaldība uzvarētājiem piešķīra EUR 75.

Komisija saka paldies visiem, kuri radīja Zie-
massvētku noskaņu pilsētā un laukos.

SIGnETa rEImanE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

DaCES janSOnES foto

Vārmes pamatskolas skolotāji un audzēkņi 
ieguva 1. vietu ar pašdarinātajiem ziemassvētku 

dekoriem. 
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FIA Eiropas rallija čempionāta 
otrais posms „Rally Liepāja” 
autosportistiem bijis nopietns 
pārbaudījums, un uzvaru šajos 
sarežģītajos apstākļos izcīnīja 
„Peugeot Rally Academy” ekipā-
ža Kreigs Brīns/Skots Martins.

Pirms sacensībām pie favorītiem 
tika pieskaitīts arī Baltijas valstīs 
labi pazīstamais rallists Aleksejs 
Lukjaņuks, kurš šogad ticis pie 
jaunākās paaudzes tehnikas – „Ford 
Fiesta” R5 automašīnas, tomēr jau 
sacensību otrajā ātrumposmā viņš 
avarēja, un cīņa par uzvaru bija 
beigusies. Sacensību pirmās dienas 
pēdējā ātrumposmā avarēja arī 
poļu līdzjutēju galvenā cerība un 
čempionāta pirmā posma uzvarē-
tājs Kajetans Kajetanovičs („Ford 
Fiesta” R5). Pa nakti tehnika gan 
tika savesta kārtībā, un „Rally 
Liepāja” otrajā dienā A.Lukjaņuks 
un K.Kajetanovičs sacensības tur-
pināja, turklāt abi braucēji sadalīja 
savā starpā ātrākos laikus visos otrās 
dienas ātrumposmos – K.Kajetano-
vičs bija ātrākais svētdienas pirmajā 
ātrumposmā, savukārt A.Lukjaņuks 
uzvarēja atlikušajos piecos.

Kuldīgas ceļi rallistiem sarežģīts pārbaudījums

Līdz ar divu citu sacensību galve-
no favorītu izstāšanos pārliecinošu 
uzvaru „Rally Liepāja” izcīnīja 
Kreigs Brīns/Skots Martins, kuri 
veiksmīgi izpildīja savu galveno 
uzdevumu – otrajā dienā nosargāt 
sacensību sākumā iegūto pārsvaru.

„Šis bija ļoti sarežģīts rallijs, un 
esmu laimīgs, ka uzvarējām. Visu 
trasi izdevās nobraukt tempā, bez 
rupjām kļūdām,” sacīja K.Brīns.

Otro vietu absolūtajā vērtējumā 
un uzvaru ERC2 ieskaitē izcīnīja 
Sīms Plangi ar stūrmani Mareku 
Sarapū („Mitsubishi Lancer” Evo 
X), kuri finišā no uzvarētāja atpa-
lika minūti un 40 sekundes. Vietu 
uz goda pjedestāla trešā augstākā 
pakāpiena izcīnīja Dominīks Butvils 
(„Subaru Impreza” STI), kuram sa-
censību otrajā dienā izvērtās spraiga 
spēkošanās ar ātrākajām latviešu 
ekipāžām – Mārtiņu Svili/Ivo Pūķi 
(„Mitsubishi Lancer” Evo X) un 
Jāni Vorobjovu/Andri Mālnieku 
(„Mitsubishi Lancer” Evo X), kuri 
ierindojās 4. un 7. vietā.

ERČ junioru čempionāta pir-
majā posmā, kā arī ERČ3 ieskaitē 
uzvaru izcīnīja Ēmils Berjkvists ar 
stūrmani Jūakims Šēberjs („Opel 

Kuldīgas pilsētas laukums rallija laikā kļuva par servisa parku.

Par rallija uzvarētājiem pārliecinoši kļuva „Peugeot rally academy” ekipāža Kreigs brīns un Skots martins.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga bērziņa pasniedz speciālbalvu 
K.brīna un S.martina ekipāžai par ātrāko laiku ātrumposmā SS2/4.

Adam” R2), kurš tuvāko sekotāju 
Stēvi Reklannu/Džeimsu Oldridžu 
(„Peugeot 208” R2) apsteidza par 
30,1 sekundi. 3. vietu izcīnīja Ralfs 
Sirmacis/Artūrs Šimins („Peugeot 
208” R2).

„Šis ir neticams rezultāts, un par 
to man jāpateicas visai komandai. 
Cīņa bija ļoti saspringta un trase – 
sarežģīta, sevišķi pirmajā sacensību 
dienā,” pacilāts pēc sacensībām bija 
Ē.Berjkvists.

Sekmīgi rallijā debitēja 2014. 
gada bronzas medaļas ieguvējs 
pasaules rallijkrosa čempionāta 

prestižākajā „Supercar” klasē Rei-
nis Nitišs. „Rally Liepāja” pirmajā 
ātrumposmā gan R.Nitišs pieļāva 
kļūdu un pārsita riepu, taču nāka-
majos ātrumposmos demonstrēja ļoti 
stabilu sniegumu un pastāvīgi bija 
starp desmit ātrākajiem braucējiem 
savā ieskaitē. „Rallija sākumā uz-
ņēmu pārāk ātru tempu, tādēļ vienā 
līkumā kļūdījos un pārsitu riepu. Tā 
bija ļoti laba mācība jau pašā pir-
majā ātrumposmā, taču turpinājumā 
izdevās braukt stabili,” pastāstīja 
R.Nitišs.

Svētdien notikušajā „Latvijas 

rallija” čempionāta trešajā posmā 
uzvarēja A.Lukjaņuks, otrajā vietā 
kopvērtējumā un pirmajā vietā 
LRČ2 grupā ierindojās S.Plangi, 
bet godalgoto trijnieku noslēdza 
J.Vorobjovs. Pārsteigumu sacensī-
bu otrajā dienā sagādāja 17 gadus 
vecais Nikolajs Grjazins („Peugeot 
208” R2), kurš savās trešajās rallija 
sacensībās Latvijā izcīnīja uzvaru 
LRČ3 grupā.

jānIS unbEDaHTS, „ra EVEnTS” 
sabiedrisko attiecību speciālists

Publicitātes foto

Sīms Plangi ar stūrmani mareku Sarapū absolūtajā vērtējumā ieguva otro vietu.

12. janvārī noslēdzās Kuldīgas 
novada pašvaldības atkārtoti 
rīkotais metu konkurss Kuldīgas 
kultūras centra ēku kompleksa 
un pagalma rekonstrukcijai.

Izvērtējot iesniegtos darbus, 
1. vieta netika piešķirta, 2. vietu 
un godalgu EUR 3000 ieguva žū-
rijas komisijas par labāko atzītais 
SIA „MADE arhitekti” (autori: 
Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa, 
Liene Šiliņa, Stella Mugellini un 
Elisa Casini) piedāvājums ar de-
vīzi „PAG18”. Komisija atzina, 
ka SIA „MADE arhitekti” metam 
ir mūsdienīga pieeja, kas respektē 

pilsētvidi un atbilst konkursa mēr-
ķim, norādot, ka ietvertie risinājumi 
precizējami saskaņā ar plānošanas 
un arhitektūras uzdevumu, kas at-
aino Kuldīgas vecpilsētas apbūves 
noteikumu prasības un projektēša-
nas uzdevumu. Jārisina atsevišķas 
detaļas, lai nodrošinātu plānojuma 
funkcionalitāti atbilstoši iestādes ne-
pieciešamībai. Žūrija nolēma ieteikt 
pašvaldībai sarunu procedūrā vieno-
ties ar SIA  „MADE arhitekti” par 
nepieciešamajiem precizējumiem.

Ot ra  p r iekš l ikuma au to r i 
SIA „Sestais stils” (Vita Polkovņiko-
va, Ina Kuļikovska, Kristaps Bautra, 
Dace Zariņa) un SIA „Būvinženieru 

konsultāciju birojs” (Aldis Gras-
manis) saņēma veicināšanas balvu 
EUR 500.

Žūrijas komisijā strādāja septiņi 
locekļi – Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, 
Kuldīgas kultūras centra direktore 
Inta Burnevica, Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļas 
vadītāja Jana Jākobsone, Kuldīgas 
novada Domes Būvniecības komi-
sijas priekšsēdētājs Gints Astičs, 
Kuldīgas novada pašvaldības izpild-
direktore Ilze Dambīte-Damberga, 
Arhitektu savienības pārstāvis Jānis 
Lejnieks un Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekcijas 

vadītājs Juris Dambis.
Metu konkurss tika rīkots, lai 

iegūtu pilsētbūvnieciski, arhitekto-
niski un funkcionāli augstvērtīgu 
projekta priekšlikumu Kuldīgas 
kultūras centra ēku  kompleksa 
(Raiņa iela 21) rekonstrukcijas ie-
cerei, nodrošinot racionālu līdzekļu 
izmantošanu.

Kuldīgas kultūras centrs iekārtots 
20. gs. sākumā būvētā namā, kas pēc 
arhitekta Aleksandra Vanaga pro-
jekta celts Kuldīgas Sadraudzīgās 
biedrības vajadzībām. Mūsdienu 
kultūras aktivitātēm ēka ir kļuvusi 
par šauru un neērtu.

Rekonstrukcijas rezultātā Kul-

dīgas novada pašvaldība vēlas 
attīstīt Kuldīgas kultūras centra ēku 
kompleksu kā nozīmīgu vietējās 
sabiedrības saieta vietu, nacionālo 
un vietējo kultūras tradīciju uzturē-
šanas centru un daudzfunkcionālu 
institūciju, kas nodrošina sabiedrībai 
pieejamus kultūras pakalpojumus – 
amatiermākslu, teātri, koncertus u. c.

Ar SIA „MADE arhitekti” pie-
dāvāto Kuldīgas kultūras centra 
rekonstrukcijas metu interesenti 
var iepazīties Kuldīgas novada 
Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 
1, 1. stāvā.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sāks sarunas par kultūras centra projektu
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30. janvārī Kuldīgas kultūras centrā pasākumā „Spor-
ta laureāts 2014” tika pasniegtas balvas un sumināti 
labākie Kuldīgas novada sportisti par sasniegumiem un 
nopelniem aizvadītajā gadā.

jānIS šmēDIņS, „Kuldīgas novada Gada sportists 2014”, pludmales volejbols – 
2. vieta Eiropas čempionātā, 1. vieta Pasaule kausa posmā, 2., 5., 25., 9., 5., 4., 5., 5., 
2., 5. v. GRAND SLAM posmos, 1. vieta FIVB (Starptautiskās Volejbola federācijas) 
Pasaules rangā, 1. vieta Latvijas čempionātā, 1. vieta CEV SATELLITE posmā.
anDrIS šmēDIņš, pludmales volejbols – J.Šmēdiņa treneris.
KrISTS nEIlanDS, riteņbraukšana – piedalījies Pasaules čempionātā grupas 
braucienā, 1. vieta Latvijas čempionātā individuālajā braucienā U-23 grupā.
InGuS lEja, svara bumbu celšana – 3. vieta Pasaules čempionātā garajā ciklā 
junioriem, 4. vieta Pasaules čempionātā divcīņā junioriem, 2. vieta Eiropas čem-
pionātā divcīņā un garajā ciklā junioriem, 3. vieta Eiropas čempionātā garajā ciklā, 
1. vieta Latvijas čempionātā junioriem, 2. vieta Latvijas čempionātā.
DaInIS STEPE, militārā daudzcīņa – 33. vieta Pasaules čempionātā, 1. vieta 
Baltijas čempionātā.
rūDOlFS CīrulIS, rObErTS auSmanIS, armvrestlings – piedalījušies 
Pasaules čempionātā.
KrISTaPS bērzIņš, vieglatlētika – 2. vieta Latvijas čempionātā pusmaratonā.
anETE mIDrIjānE, orientēšanās – 3. vieta Latvijas čempionātā sprintā.
ralFS rEInFElDS, motokross – 1. vieta Latvijas čempionātā.
aIGarS TīDmanIS, autosports – 1. vieta Latvijas čempionātā rallija supersprintā, 
piešķirts Latvijas Autosporta meistara nosaukums par augstiem sasniegumiem 
Latvijas čempionātā pēdējos piecos gados. 
GunDarS TīDmanIS, autosports – 3. vieta Latvijas čempionātā rallija super-
sprintā.
muDīTE VīGanTE, anITa lEja, novuss – 2. vieta Latvijas čempionātā du-
bultspēlēs.
aIVarS GrīnValDS, jānIS GrIšKEVICS, aIVarS KārKlIņš, DaInIS 
šErbuKS-ŽEbEKS, KaSParS lEITIS, raImOnDS lEITIS, GunTIS zē-
bErGS, raIVO zēbErGS, novuss – 2. vieta Latvijas komandu čempionātā.
rEnārS OSIS, jurIS SEGlIņš, VIKTOrS šTEInbErGS, arITa STraDE, 
šahs – 3. vieta Latvijas komandu čempionātā 1. līgā.
rObErTS šEnFElDS, kikbokss – 1. vieta Latvijas čempionātā kikboksā, 1. vieta 
Latvijas čempionātā K-1, Latvijas izlases dalībnieks MMA.
EDGarS PETErlEVICS, spēka trīsscīņa ar ekipējumu – 1. vieta Latvijas čem-
pionātā.
mārIS rOzEnTālS, spēkavīru sports – 1. vieta Latvijas spēkavīru čempionātā 
pāros.
EDGarS anDErSOnS, spēkavīru sports – 3. vieta Latvijas spēkavīru čempio-
nātā pāros.
jānIS šlECKuS, spēkavīru sports – 3. vieta Latvijas spēkavīru čempionātā pāros, 
uzstādījis Pasaules rekordu čemodāna nešanā uz attālumu.
OSKarS marTuŽanS, spēkavīru sports – 1. vieta Latvijas spēkavīru čempionāta 
finālā, gada stiprākā vīra tituls.
KrISTīna rūTEnbErGa, karate – 2. vieta Latvijas čempionātā kata, 2. vieta 
Latvijas čempionātā kumite.
mārTIņš rūTEnbErGS, jānIS GOrbačOVS, karate – 3. vieta Latvijas 
čempionātā kumite.
GunTIS laPIņš, karate – 3. vieta Latvijas čempionātā kata.
GaTIS rOŽKalnS, pludmales futbols – piedalījies FIFA Pasaules kausa kvalifi-

Apbalvoti sporta laureāti

kācijā Eiropas zonā.
uģIS jOCIS, vieglatlētika – Latvijas izlases dalībnieks.
aIVa baumanE, lakross – Latvijas izlases dalībniece.
KrISTaPS lāCIS, mārTIņš ābOlIņš, lakross – Latvijas izlases dalībnieki, 
piedalījušies Pasaules čempionātā.
SErGEjS ĻEOnOVS, pankrations – 1. vieta 4-TH „Open Baltic Pangragration” 
čempionātā.
PēTErIS īVānS, rogainings 24 h – piedalījies Pasaules čempionātā XV grupā, 
23. vieta Eiropas čempionātā XV grupā. 
Tamāra VIlErTE, šahs – 3. vieta Pasaules komandu čempionātā, 3. vieta Latvijas 
komandu čempionātā 1. līgā, 1. vieta LSVS sporta spēlēs.
aIGarS zVInGulIS, riteņbraukšana – 32. vieta Amatieru pasaules čempionātā.
ģIrTS VēVErS, riteņbraukšana – 30. vieta Amatieru pasaules čempionātā.
jānIS bruzInSKIS, riteņbraukšana – 1. vieta Latvijas veterānu čempionātā.
līGa VIrbulE, orientēšanās – 1. vieta Latvijas sporta veterānu savienības 
51. sporta spēlēs, 1. vieta Latvijas čempionātā sprintā, vidējā distancē, garajā 
distancē S45 grupā.
ODETa TurKa, orientēšanās – 1. vieta Latvijas čempionātā maratonā S50 grupā.

arVīDS GuSTOVSKIS, vieglatlētika – 1. vieta lodes grūšanā V80 grupā, 1. vieta 
diska mešanā V80 grupā.
rObErTS blumbErGS, vieglatlētika – 1. vieta lodes grūšanā V55 grupā, 1. vieta 
diska mešanā V55 grupā.
uģIS VāCIETIS, nOrmunDS SPrOģIS, spiešana guļus bez ekipējuma – 1. vieta 
LSVS sporta spēlēs.
IlzE burKEVICa, šahs – 1. vieta LSVS sporta spēlēs.
luDmIla jOCE, vieglatlētika – 1. vieta Latvijas čempionātā pusmaratonā S50 gru-
pā, 1. vieta Latvijas čempionātā 10 km skrējienā S50 grupā.

nominācijas sportā 2014
jānIS POmmErS, orientēšanās sports – par mūža ieguldījumu sportā.
DaIGa bOTSmanE, Laidu pagasta sporta organizatore – par Kuldīgas novada 
atklāto 6. vasaras sporta spēļu organizēšanu. 
SPOrTa KlubS FC „nIKErS” – par futbola popularizēšanu Kuldīgas novadā.
ValDIS KalējS, paraugs sportā – par ilggadējiem noturīgiem sasniegumiem 
šaušanas sportā, 1. vieta Latvijas kausa izcīņā.
SPOrTa aTbalSTīTājI –  „Rietumu nafta”, „MKM mežs”, „Elektro Sigma”.

Saviļņojošie absolventu koncerti
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolā izskanējuši divi saviļņojoši 
koncerti, kuros muzicēja skolas 
absolventi.

Janvāra izskaņā notika ģime-
nisks koncerts. Šī sajūta tikai 
pastiprinājās, kad pianists Ar-
nolds Dimants iepazīstināja ar 
koncerta dalībniekiem kā vienas 
dzimtas pārstāvjiem. Pianiste 
Agra Dimante (dzim. Liepiņa) 
absolvējusi E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas Martas Pēterso-
nes klavieru klasi. Tagad māca 
klavierspēli Siguldas mūzikas 
skolā. Klavierspēli mācījusi arī 
meitai Artai, kura jau paspējusi 
ar panākumiem piedalīties jauno 
pianistu konkursos Latvijā un ār-
pus tās. Ar dzīvesbiedru un kolēģi 
Siguldas mūzikas skolā A.Dimantu 
Agra klavieru duetā spēlē vairāk 
nekā 30 gadus, šai laikā apgūts 
plašs koncertrepertuārs. Vairāki 
komponisti rakstījuši mūziku tieši 
viņiem. Koncertā Kuldīgā izskanē-
ja pirmatskaņojums – R.Jermaka 
3 ukraiņu tautasdziesmas. Kom-
ponistam iecere rakstīt 12 ukraiņu 
tautasdziesmu ciklu un veltīt to 
saviem ukraiņu draugiem un ko-
lēģiem radusies pirms gada, kad 
Kijevā sākās sarežģītie notikumi.

Latvijas Nacionālās operas solis-
te un vokālā pedagoģe Aira Rūrāne, 
kura absolvējusi Marutas Rozītes 
kora klasi, koncertā dziedāja 5 valšu 
ciklu un sarežģītās J.Mediņa dzies-
mas. Šī komponista dziesmu izvēle 

Atceroties Draudzīgā aicinā-
juma dienu, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa aicināja deputātus 29. 
janvārī viesoties V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā, lai tiktos 
ar skolēniem un pedagogiem un 
dāvinātu grāmatas ģimnāzijas 
bibliotēkai.

Šogad V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzija svinēs 95. gadskārtu, 
rīkojot absolventu salidojumu 30. 
maijā. Skola dibināta 1920. gada 

15. februārī kā Kuldīgas pilsētas 
vidusskola, tā ir darbojusies vai-
rākās ēkās, bet kopš 1964. gada – 
Piltenes ielā 25.

Tradīciju dāvināt skolām grā-
matas 1935. gadā iedibināja bi-
jušais Valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis, kurš savā vārdadienā 
28. janvārī uzdāvinājis bērnības 
skolai grāmatas un lūdzis, lai arī 
citi atceras savas skolas.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DambErGa foto

Deputāti dāvina 
grāmatas

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga bērziņa skolai dāvināja vērtīgu 
un noderīgu rūdolfa blaumaņa grāmatu.

bija kā apliecinājums dziedātājas 
meistarībai un klausītājiem sagādāja 
īpašu baudu, jo mazpilsētas koncert-
dzīvē ļoti reti dzirdamas.

6. februārī Mākslas namā absol-
ventu koncertā gandarījums sirdīs 
un asaras acīs bija ne vienam vien 
klausītājam. Šis koncerts pulcēja 
tos absolventus, kuri vēl salīdzi-
noši nesen mācījās E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolā, bet tagad 
turpina pilnveidoties Ventspils 
mūzikas vidusskolā – A.Jankovska 
(džeza dziedāšana), Z.Aišpure 
(saksofons), S.Gulbe (vijole), 
L.Erta, J.Rozentāle un I.Kociņa 
flautas spēlē. Koncertā muzicēja 

arī J.Vītola LMA studentes. Kā 
koncertmeistare savai māsai Ivetai 
uzstājās E.Auziņa (dzimusi Ta-
rāsova). Ļoti pārliecinošs kārtējo 
reizi bija prof. A.Zandmaņa kla-
vieru klases studentes M.Leikartes 
priekšnesums. Viņa izveidojusies 
par spožu jaunu mākslinieci. Maira 
bija koncertmeistare arī M.Orolai, 
kura dziedāšanu apgūst Bruno Eg-
les vokālajā klasē. Saviļņojošs bija 
arī A.Kuzmickas sniegums, kura 
šobrīd dzied vadošas lomas uz Lat-
vijas Nacionālās operas skatuves.

STElla PaVlOVIča, E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas skolotāja

arTa GuSTOVSKa foto

Ventspils mūzikas vidusskolas Vito berga flautas klases skolniece lelde Erta 
koncerta klausītājus priecēja ar saviļņojošu spēli.

 2. vietas ieguvēji latvijas komandu čempionātā novusā (no labās): raivo zēbergs, Guntis zēbergs, 
jānis Griškevics, aivars Grīnvalds, aivars Kārkliņš. 

EDuarDa DambErGa foto

6.lpp.
Sportistiem - Mūzikas skolas koncertiem 
būšot meitenēm pilni vārdi (vēl nav), tad 
būs jāpaīsina teksts
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Piedalījušies Eiropas, Pasaules čempionātos, latvijas izlases dalībnieki
Kārlis Kliemanis, pludmales volejbols – 17. vieta Eiropas čempionātā pludmales 
volejbolā U-18, 5. vieta Pasaules čempionātā pludmales volejbolā U-19; volejbols – 
Latvijas U-18 izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B1 grupā.
māris lancmanis, volejbols – Latvijas U-20 izlases dalībnieks, 4. vieta Eiropas 
čempionāta kvalifikācijā 2. kārtā, 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā A grupā; 
pludmales volejbols – 9. vieta Eiropas čempionātā pludmales volejbolā U-20, pie-
dalījies Pasaules čempionāta kvalifikācijā pludmales volejbolā U-21. 
Edgars ziņģis, vieglatlētika – Latvijas U-18 izlases dalībnieks, piedalījies Eiropas 
atlases sacensībās uz PJO 110 m barjerskrējienā un augstlēkšanā, 1. vieta Latvijas 
ziemas čempionātā 60 m barjerskrējienā, augstlēkšanā U-18, 2. vieta Latvijas ziemas 
čempionātā tāllēkšanā U-18, 2. vieta Latvijas čempionātā ziemas daudzcīņā 7-cīņā 
U-18, 1. vieta Latvijas čempionātā 60 m barjerskrējienā, augstlēkšanā U-18, 2. vieta 
Latvijas čempionātā 10-cīņā U-18, 3. vieta Baltijas valstu ziemas sacensībās 60 m 
barjerskrējienā U-18, 5. vieta Baltijas valstu sacensībās ziemas daudzcīņās 7-cīņā 
U-18; volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B1 grupā.
Elza Garokalna, dambrete – 12. vieta Eiropas čempionātā 100 lauciņu dambretē 
U-19, ātrspēlē – 11. vieta, 1. vieta Latvijas čempionātā 100 lauciņu dambretē U-19.
Dāvids benderskis, dambrete – 16. vieta Pasaules čempionātā 100 lauciņu 
dambretē U-19, 23. vieta Eiropas čempionātā 100 lauciņu dambretē U-19, 13. vieta 
Eiropas čempionātā 64 lauciņu dambretē U-16, 2. vieta Latvijas čempionātā 64 lau-
ciņu dambretē U-16, ātrspēlē 3. vieta.
Krista Paula zaķe, vieglatlētika – Latvijas U-20 izlases dalībniece, 3. vieta Lat-
vijas čempionātā šķēpa mešanā U-20, 7. vieta Baltijas valstu sacensībās ziemas 
daudzcīņā 5-cīņā U-20.
Krista brasla, vieglatlētika – Latvijas izlases dalībniece, 1. vieta Latvija ziemas 
čempionātā augstlēkšanā U-14, 2. vieta Latvijas čempionātā augstlēkšanā U-14, 
1. vieta Baltijas jūras valstu sacensībās augstlēkšanā U-12.
Kristaps abersons, vieglatlētika – Latvijas U-20 izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas 
čempionātā kārtslēkšanā U-20, 3. vieta Latvijas čempionātā 10-cīņā U-20, 2. vieta 
Latvijas ziemas čempionātā kārtslēkšanā U-20, 5. vieta Baltijas valstu sacensībās 
ziemas daudzcīņā 7-cīņā U-20.
niks Samauskis, vieglatlētika – Latvijas U-16 un U-18 izlases dalībnieks, 1. vieta 
Latvijas čempionātā augstlēkšanā un kārtslēkšanā U-16, 2. vieta Latvijas čem-
pionātā 10-cīņā U-16, 3. vieta Latvijas čempionātā diska mešanā U-16, 2. vieta 
Latvijas ziemas čempionātā augstlēkšanā U-16, 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā 
kārtslēkšanā U-16. 
Kristīne Grīnberga, vieglatlētika – Latvijas U-12 izlases dalībniece, 4. vieta Baltijas 
jūras valstu sacensībās 300 m skrējienā.
Vlads Smirnovs, volejbols – Latvijas U-20 izlases dalībnieks, 4. vieta Eiropas 
čempionāta kvalifikācijā 2. kārtā, 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā A grupā; 
pludmales volejbols – 9. vieta Eiropas čempionātā pludmales volejbolā U-20, pie-
dalījies Pasaules čempionāta kvalifikācijā pludmales volejbolā U-21. 
raimonds liniņš, volejbols – Latvijas U-21 izlases dalībnieks, 3. vieta Latvijas 
jaunatnes čempionātā A grupā; pludmales volejbols – 8. vieta Kontinentālā kausa 
finālā pludmales volejbolā.
linda jakobsone, pludmales volejbols – 17. vieta Eiropas čempionātā pludmales 
volejbolā U-20; volejbols – 1. vieta Eiropas čempionāta kvalifikācijā 1. kārtā, 3. vieta 
Eiropas čempionāta kvalifikācijā 2. kārtā, Latvijas U-19 izlases dalībniece.
Ieva šneidere, volejbols – 1. vieta Eiropas čempionāta kvalifikācijā 1. kārtā, 3. vieta 
Eiropas čempionāta kvalifikācijā 2. kārtā, Latvijas U-19 izlases dalībniece.
Paula nikola ņečiporuka, pludmales volejbols – piedalījusies Pasaules čem-
pionāta kvalifikācijā pludmales volejbolā U-19, 3. vieta EVVZA čempionātā U-18; 
volejbols – Latvijas U-17 izlases dalībniece.
mārtiņš Gecs, volejbols – Latvijas U-18 izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas jau-
natnes čempionātā B1 grupā.
Kārlis Kauliņš, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā A grupā; plud-
males volejbols – 8. vieta Kontinentālā kausa finālā pludmales volejbolā.
atvars Ozoliņš, volejbols – Latvijas U-18 izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas 
jaunatnes čempionātā B1 grupā, 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B2 grupā.
anija jurdža, volejbols – Latvijas U-17 izlases dalībniece.
Petra ņečiporuka, volejbols – Latvijas U-16 izlases dalībniece, 2. vieta Latvijas 
jaunatnes čempionātā C2 grupā; pludmales volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionātā pludmales volejbolā C grupā.
amanda nikola ērgle, volejbols – Latvijas U-16 izlases dalībniece, 2. vieta Latvijas 
jaunatnes čempionātā C2 grupā; pludmales volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionātā pludmales volejbolā C grupā. 
agija ankevica, volejbols – Latvijas U-16 izlases dalībniece, 2. vieta Latvijas 
jaunatnes čempionātā C2 grupā. 
jānis jansons, volejbols – Latvijas U-17 izlases dalībnieks.
Kristers Vēzis, volejbols – Latvijas U-17 izlases dalībnieks, 1. vieta Latvijas 
jaunatnes čempionātā B2 grupā; pludmales volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionātā pludmales volejbolā B grupā.
nils alencevičs, volejbols – Latvijas U-17 izlases dalībnieks.
roberts bambāns, rūdolfs Ķīvītis, linards Vimbsons, florbols – Latvijas U-17 
izlases dalībnieki.
Edmunds beks, šahs – Latvijas izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas jauniešu 
čempionāta finālā Z-18 grupā.
mārcis Kalniņš, riteņbraukšana – Latvijas izlases dalībnieks, 1. vieta Latvijas 
čempionātā kritērija braucienā.
Horens ulvis Korbergs, riteņbraukšana – Latvijas izlases dalībnieks, 2. vieta 
Latvijas čempionātā grupas braucienā.
Kristaps Pelčers, riteņbraukšana – Latvijas izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas 
čempionātā individuālajā braucienā.
Inga birzniece, galda teniss – Latvijas izlases dalībniece, 2. vieta Latvijas junioru 
čempionātā individuālās spēlēs, 3. vieta dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs, 
1. vieta Latvijas čempionātā A grupā dubultspēlēs, 3. vieta jauktajās dubultspēlēs.
Kristaps Gebauers, galda teniss – Latvijas izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas 
komandu čempionātā 1996./98.g.dz. un 1. vieta 1999./2000.g.dz. grupā, 1. vieta 
Latvijas čempionātā B grupā dubultspēlēs un individuālajās spēlēs, 3. vieta Latvijas 
čempionātā A grupā dubultspēlēs un individuālajās spēlēs, 3. vieta Latvijas junioru 

čempionātā dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs.
mārtiņš Kuršinskis, galda teniss – Latvijas izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas ko-
mandu čempionātā 1996./98.g.dz. un 1. vieta 1999./2000.g.dz. grupā, 1. vieta Latvijas 
čempionātā B grupā dubultspēlēs, 2. vieta jauktajās dubultspēlēs, 3. vieta Latvijas 
čempionātā A grupā dubultspēlēs, 3. vieta Latvijas junioru čempionātā dubultspēlēs. 
markuss Sīlis, galda teniss – Latvijas izlases dalībnieks, 3. vieta Latvijas komandu 
čempionātā 1999./2000.g.dz. grupā, 1. vieta Latvijas čempionātā C grupā dubultspē-
lēs, 2. vieta individuālajās un jauktajās dubultspēlēs, 1. vieta Latvijas komandu 
čempionātā 2001./2002.g.dz. grupā, piedalījies Eiropas čempionātā mini kadetiem.
aleksandrs šaroks, galda teniss – Latvijas izlases dalībnieks, 1. vieta Latvijas 
komandu čempionātā 2003./2004.g.dz. grupā, 2. vieta Latvijas komandu čempio-
nātā 2001./2002.g.dz. grupā, 1. vieta Latvijas čempionātā D grupā dubultspēlēs un 
jauktajās dubultspēlēs, 3. vieta individuālajās spēlēs, 2. vieta Latvijas čempionātā 
C grupā dubultspēlēs, 3. vieta jauktajās dubultspēlēs, piedalījies Eiropas čempionātā 
mini kadetiem.
Kārlis Gebauers, galda teniss – Latvijas izlases dalībnieks, 3. vieta Latvijas ko-
mandu čempionātā 1999./2000.g.dz. grupā, 1. vieta Latvijas komandu čempionātā 
2001./2002.g.dz. grupā, piedalījies Eiropas čempionātā mini kadetiem.
Viktorija Poriņa, galda teniss – Latvijas izlases dalībniece, 2. vieta Latvijas čempio-
nātā C grupā individuālajās spēlēs, 3. vieta dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs, 
1. vieta Latvijas komandu čempionātā 2003./2004.g.dz. grupā, 1. vieta Latvijas 
čempionātā D grupā dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs, 2. vieta individuālajās 
spēlēs, piedalījusies Eiropas čempionātā mini kadetiem. 

Izcīnījuši 1. – 3. vietu latvijas čempionātā
līva Vaivade, šahs – 2. – 5.vieta Latvijas jauniešu čempionāta finālā M-12  grupā, 
3. vieta Latvijas jauniešu komandu čempionāta finālā, 3. – 4. vieta Latvijas bērnu 
komandu čempionāta „Cerību kauss” finālā (komandas sastāvā).
Valts Vaivads, ģirts zīle, Guntis Gross, šahs – 3. – 4. vieta Latvijas bērnu komandu 
čempionāta „Cerību kauss” finālā (komandas sastāvā).
arvis rendors, riteņbraukšana – 2. vieta Latvijas čempionātā kritērija braucienā.
niklāvs Dvarons, ričards Vēvers, uģis moncevičs, artūrs Cīrulis, futbols – 
2. vieta Latvijas čempionātā B grupā.
marta Pūliņa-Cine, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas čempionātā ziemas daudzcīņā 
5-cīņā, 2. vieta Latvijas čempionātā ziemas daudzcīņā 5-cīņā U-20, 3. vieta Latvijas 
ziemas čempionātā augstlēkšanā U-20.
rebeka Krupņikova, vieglatlētika – 1. vieta Latvijas čempionātā diska mešanā 
U-14, 3. vieta Latvija ziemas čempionātā lodes grūšanā U-14.
Kristians Skuruls, vieglatlētika – 1. vieta Latvijas čempionātā šķēpa mešanā U-14, 
2. vieta Latvijas čempionātā 80 m barjerskrējienā U-14, 3. vieta Latvijas čempionātā 
4x100 m stafetē U-14, 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā 60 m barjerskrējienā un 
4x160 m stafetē U-14. 
mikus Pētersons, vieglatlētika – 2. vieta Latvijas ziemas čempionātā 60 m skrējienā 
U-14, 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā 4x160 m stafetē U-14, 3. vieta Latvijas 
čempionātā 4x100 m stafetē U-14.
Dīvs rīns, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā 4x160 m stafetē U-14.
aleksis meļņiks, vieglatlētika – 2. vieta Latvijas čempionātā 300 m skrējienā 
U-14, 3. vieta Latvijas čempionātā 4x100 m stafetē U-14, 3. vieta Latvijas ziemas 
čempionātā 4x160 m stafetē U-14.
uvis Strazdiņš, vieglatlētika – 1. vieta Latvijas čempionātā kārtslēkšanā U-14, 
2. vieta Latvijas ziemas čempionātā kārtslēkšanā U-14.
lelde mieze, vieglatlētika – 2. vieta Latvijas čempionātā diska mešanā U-16, 
3. vieta Latvijas ziemas čempionātā lodes grūšanā U-16.
līva jakobsone, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas čempionātā 4x100 m stafetē 
U-16, 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā 60 m skrējienā, 4x200 m stafetē, augst-
lēkšanā U-16.
Estere lakija jansone, amanda Krista Gruntiņa, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas 
čempionātā 4x100 m stafetē U-16, 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā 4x200 m 
stafetē U-16.
alise līdaka, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas čempionātā 4x100 m stafetē, 100 m 
barjerskrējienā U-18, 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā 60 m barjerskrējienā U-18, 
5. vieta Baltijas valstu ziemas čempionātā 60 m barjerskrējienā U-18.
niks Kraučuks, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas čempionātā 4x100 m stafetē U-14.
Santa mūrniece, vieglatlētika – 1. vieta Latvijas čempionātā 400 m barjerskrējienā 
U-18, 3. vieta Latvijas čempionātā 4x100 m stafetē U-18.
liene Daškevica, annija alkšzare, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas čempionātā 
4x100 m stafetē U-18.
Kristaps ansis balandiņš, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas čempionātā 5000 m 
skrējienā U-18.
monta jankovska, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas čempionātā šķēpa mešanā, 
4x100 m stafetē U-16.
Toms raikstiņš, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas čempionātā 400 m/barjerskrējienā 
U-20.
Toms Veldre, bruno zalāns, Dāvis Fjodorovs, Gints lasmanis, jurģis Pēteris 
Eglītis, artūrs beiša, Edgars Potašovs, aigars Sniedzāns,volejbols – 3. vieta 
Latvijas jaunatnes čempionātā A grupā.
Klāvs Kairo, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā A grupā; pludmales 
volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā A grupā.
reinis Grīnbergs, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā A grupā; plud-
males volejbols – 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā A grupā.
Sandis arājums, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā A grupā; plud-
males volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā A grupā.
Deivids agriņš, Toms andersons, Gusts matevičs, ralfs Grāveris, māris Von-
da, Deivids Stupiņš, rinalds Karlsons, volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionātā B1 grupā. 
Kristians milzarājs, volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B1 grupā, 
1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B2 grupā; pludmales volejbols – 2. vieta 
Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā B grupā.
ričards Smirnovs, volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B1 grupā, 
1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B2 grupā.
Kristaps šmits, volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B1 grupā, 

1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B2 grupā; pludmales volejbols – 1. vieta 
Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā B grupā.
bruno berkins, volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B1 grupā, 1. vieta 
Latvijas jaunatnes čempionātā B2 grupā.
aigars Purmalis, pludmales volejbols – 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā 
B2 grupā; volejbols – 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā 
B grupā.
Kristers lebedeks, Gustavs Kirhners, niks Gruntiņš, artūrs jansons, artūrs 
šternbergs, volejbols – 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā B2 grupā.
rūta linde, volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 grupā, pludmales 
volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā C grupā.
beāte Paula rudzīte, volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 grupā; 
pludmales volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā 
C grupā; vieglatlētika – 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā 4x200 m stafetē U-16.
alise Dorbe, Keisija Dina Hausmane, agija ankevica, jolanta aina Stepanoviča, 
volejbols – 2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 grupā.
Toms rožukalns, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 grupā.
Elvis Staņevičs, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 un D1 grupā.
ēriks Kricaks, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 grupā.
Kristers niks ērglis, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 un 
D1 grupā; pludmales volejbols – 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales 
volejbolā C grupā.
martins Samms, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 grupā; plud-
males volejbols – 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā C grupā.
romāns Ķuzis, artūrs behmanis-bergmanis, Kristaps Grīnbergs, rinalds 
Strazdiņš, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 grupā.
renārs šeflers, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 grupā; plud-
males volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā C grupā.
Kristers Igors balsunovskis, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā 
C2 un D1 grupā; pludmales volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā 
pludmales volejbolā C grupā.
andžejs bāriņš, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā C2 un D1 grupā.
rolands Folkheims, niks rainers ādamsons, Kārlis Dureika, Dāvis Storķis, 
Ivo Puriņš, Dāvis Stepanskis, niks rožukalns, markuss matīss zommers, 
volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā D1 grupā, 1. vieta D2 grupā.
adrians Kovaļevs, volejbols – 3. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā D1 grupā.
Kristers zonbergs, rūdis Kadakovskis, Daniels Kovaļevs, roberts ralfs zom-
mers, volejbols – 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā D2 grupā.
Ieva zute, laura Keita Danenberga, ance jegore, arika Velde, Krista balgal-
ve, uva Eglīte, arta Pole, rebeka rīna, Vendija Ieva Tauriņa, Karīna berņa 
Staša, Sindija balandīna, līna Dzene, volejbols – 1. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionātā D2 grupā.
māris Didžus, pankrations – 3. vieta Latvijas pankrationa čempionātā; 3. vieta 
Baltijas pankrationa čempionātā.
Hardijs madelans, pankrations – 2. vieta Latvijas pankrationa čempionātā.
rūdolfs Ķesteris, pankrations – 2. vieta Baltijas pankrationa čempionātā.
māris Kulbars, pankrations – 1. vieta Baltijas pankrationa čempionātā.
Kristaps matvejs, dambrete – 1. vieta Latvijas čempionātā 64 lauciņu dambretē 
U-16, 2. vieta ātrspēlē; 3. vieta Latvijas čempionātā 100 lauciņu dambretē U-16. 
justīne ansone, dambrete – 2. vieta Latvijas čempionātā 64 lauciņu dambretē 
U-13, 1. vieta ātrspēlē; 1. vieta Latvijas čempionātā 100 lauciņu dambretē U-13, 
1. vieta ātrspēlē.
artis rancāns, dambrete – 3. vieta Latvijas čempionātā 64 lauciņu dambretē U-13.
laura Vilerte, dambrete – 2. vieta Latvijas komandu čempionātā 64 lauciņu 
dambretē U-16.
raiens Smirnovs, Emīls Felšaus, dambrete – 1. vieta Latvijas komandu čempio-
nātā 100 lauciņu dambretē U-13.
Kristers Kravinskis, galda teniss – 1. vieta Latvijas čempionātā A grupā indivi-
duālās spēlēs.
marks Pitkevičs, galda teniss – 2. vieta Latvijas čempionātā A grupā individu-
ālajās spēlēs.
āris Incenbergs, Kristaps Krastiņš, galda teniss – 3. vieta Latvijas čempionātā 
komandu spēlēs.
Gusts lapiņš, karatē – 2. vieta Latvijas čempionātā kata individuāli 8 un 9 – 
10 gadu grupā.
Eduards namejs Freibergs, karatē – 3. vieta Latvijas čempionātā kata individuāli 
9 – 10 gadu grupā.
Dāvis mūrnieks, karatē – 1. vieta Latvijas čempionātā kata individuāli 15 – 18 gadu 
grupā, 1. vieta Latvijas čempionātā kumite individuāli 16 – 18 gadu grupā.
Elīza neimane, karatē – 3. vieta Latvijas čempionātā kata individuāli 12 – 15 gadu 
grupā. 
Oskars Dangbārs, karatē – 3. vieta Latvijas čempionātā kumite individuāli 12 – 
13 gadu grupā. 
Toms Fogels, novuss – 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā vecākajā grupā.

jaunatnes sporta laureātu treneri 2014. gadā
Šahs – Gunārs Gertners, florbols – Ivo Solomahins, riteņbraukšana – Mareks 
Maļinovskis, futbols –  Gvido Treimanis, vieglatlētika – Ilze Stukule, Ieva Skurule, 
Roberts Blumbergs, Aija Lancmane, volejbols –  Rudīte Kronlaka, Ieva Ņečiporuka, 
Jānis Jerumanis, Zigmunds Milzarājs, Ainars Zankovskis, Vijars Švānbergs, Nauris 
Sokolovskis, galda teniss – Leonīds Temjaševs, karatē – Zita Ullas.

jaunatnes sporta treneri 2014. gadā
Šahs – Viktors Šteinbergs, futbols – Mareks Raihs, vieglatlētika – Vaclavs Svažs, 
basketbols – Guntis Jankovskis, Mārtiņš Štofregens, volejbols – Agnese Megne.

jaunatnes sporta atbalstītāji 2014. gadā
Artis Freibergs, „Baloži&Co”; Zigmunds Dvarons, „Rietumu nafta”; SIA „Demčenko 
konsultāciju birojs”.

jaunatnes sporta laureāti 2014

14.II 10.00 Boccia kauss; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
14.II 10.00 Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā B1 grupā meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.II 14.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18, U-20; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
14.II 17.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – TTU; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.II 17.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem, 1. divīzijā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.II 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.II 11.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18, U-20; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
15.II 13.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – „Lekrings 1”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.II 17.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – „Selver Tallin”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.II 10.00 „Lāses kauss” volejbolā, 1. posms; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.II 16.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
21.II 11.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

21.II 10.00 Kurzemes jaunatnes ziemas čempionāts futbolā U-9; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.II 16.00 Rietumu līgas čempionāts basketbolā vīriešiem: Kuldīgas „Hercogs” – Lapmežciems; 
KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
21.II 17.00 Latvijas telpu futbola čempionāts 1. līgā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.II 10.00 Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā D2 grupā zēniem; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
22.II 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.II 13.00 2015. g. Latvijas kausa izcīņa telpu futbolā: FC „Nikers” – FC „Petrow”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.II 15.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.II 20.20 Kurzemes telpu futbola līga: Kuldīgas „NSS/FC Nikers” – „Ventspils Augstskola”; KNSS halle, 
Piltenes iela 25, Kuldīga
28.II 10.00 Kuldīgas novada atklātās ziemas sporta spēles; KNSS sporta bāzes, Kuldīga
28.II 11.00 Latvijas čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, lV-3301. atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, lV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mūSu laIKS

KKC PIEDāVā

PaSāKumI PaGaSTOS

Darba dienās – Eur 2,60; brīvdienās un svētku dienās – Eur 3.  
bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

2015. gada 12. februāris

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 
18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

Šobrīd Kuldīgas novada Dome 
kopā ar garīgajiem līderiem aktīvi 
gatavojas nozīmīgam pasākumam 
novadā – Kuldīgas Lūgšanu bro-
kastīm 2015, kas notiks 13. februārī.

Šogad pasākums, kas ir daļa no 
starptautiskās iniciatīvas, notiks jau 
piekto reizi. Lūgšanu brokastis ir 
aizsākušās Amerikas Savienotajās 
Valstīs 1952. gadā, kad vadītāji 
saprata, ka tikai labklājība vien 
nespēs risināt daudzos izaicināju-
mus sabiedrībā. Tādēļ vienotībā un 
saskaņā, lūdzot Dieva svētību tautai 
un valstij un veidojot dziļāku sav-
starpēju uzticēšanos brokastu laikā, 
viņi guva stiprinājumu un gudrību. 

Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek 
vairāk nekā 40 valstīs, to skaitā arī 
Igaunijā un Lietuvā. Latvijā šogad 
novembrī notiks jau desmitās Lūg-
šanu brokastis. Kā labu tradīciju tās 
ir sākušas un organizē arī vairākas 
Latvijas pilsētas, tostarp Kuldīgas 
pilsēta un novads.

Iedvesmojoties no pasaules pie-
mēra, arī Kuldīgā katru gadu sanāk 
kopā vadītāji un nozaru pārstāvji, lai 
satiekoties gūtu gan iedrošinājumu, 
gan stiprinātu garīgi viens otru, ko-
pīgi lūdzot un daloties savā dzīves 
pieredzē un Dieva spēcīgo vadību 
tajā. Ļoti nozīmīgi, ka Lūgšanu 
brokastis organizē Kuldīgas Domes 
vadība kopā ar garīgajiem līderiem, 
jo tas reprezentē pilsētas vadības 
vērtības un ticību, un to, ka vadītāji 
vēlas kopā ar Dievu piepildīt pilsētas 
un novada attīstības vīziju, kas ir ļoti 
liela svētība visiem tās iedzīvotājiem.

Iepriekšējā gada brokastīs ar gara 
acīm mēģinājām palūkoties uz Kuldī-
gu kā pilsētu ar dvēseli. Iedvesmojošu 
runu teica arhibīskaps Jānis Vanags. 

Šogad rakstu vieta no Bībeles, kas 
mūs iedvesmojusi, ir no Psalmiem 
19:2 „Debesis daudzina Dieva godu, 
un izplatījums izteic Viņa roku darbu.”

Vēlamies palūkoties uz mums 
nozīmīgām dzīves jomām caur ra-
došumu. Būt radošam un radīt – tā 
ir viena no Dieva rakstura iezīmēm, 
kuru Viņš mums, cilvēkiem, dāvājis. 
Aplūkosim šo iezīmi gan valstiskā 
un novada aspektā, gan individuālu 
cilvēku dzīvēs. 

Vai apzināmies, ka katru dienu mēs 
katrs kaut ko radām ar savām domām, 
vārdiem un darbiem? Mēs katrs nesam 
ietekmi – svētību vai lāstu sev, ģime-
nei, savai pilsētai un valstij.

Pasākuma dalībniekus uzrunās arī 
īpaši viesi, piemēram,  Dr. Guntars Cei-
pe, vēsturnieks, teologs, Brāļu draudzes 
kustības vadītājs, grāmatas „Dieva tau-
tas dzimšana. Latvieši” autors; Indulis 
Paičs, Rīgas Lutera draudzes mācītājs; 
Aleksejs Naumovs, profesors, Latvijas 
Mākslas akadēmijas rektors un citi.

Ja gadījumā ir kāds lasītājs, kurš 
nav saņēmis ielūgumu uz šo pasā-
kumu, bet ļoti vēlas tajā piedalīties, 
aicinu sazināties ar Domes priekšsē-
dētājas palīdzi par iespējām to darīt 
(tālr. 63350100).

5. Lūgšanu 
brokastis

InGa zIņģE-PuPIņa, 
latvijas lūgšanu brokastu rīcības 

komitejas locekle

ēDOlē
Līdz 21. februārim bibliotēkā – Dzintras 

Gudermanes sveču kolekcijas izstāde „Bez 
mīlestības nedeg liesma...”

Līdz 28. februārim kultūras namā – ama-
tiergleznotājas Marijas Freibergas darbu 
izstāde.

13. februārī 17.00 kultūras namā – Valentīn- 
dienas pasākums skolēniem; 22.00 –  Sirsniņ’ 
diskotēka, spēlē „Stils”.

14. februārī 10.00 – ziemas sporta spēles. 
Reģistrācija Ēdoles pamatskolas sporta zālē 
no 9.00.

20. februārī 17.00 bibliotēkā – sieviešu 
apvienības „Vaidelote” pirmā tikšanās.

21. februārī 16.00 kultūras namā – Ēdoles 
jauniešu organizācijas pirmā tikšanās.

22. februārī 12.00 Ēdoles pagasta Dzirna-
vu dārza atpūtas vietā Meteņi – sveču liešana, 
dziedāšana, rotaļas, danči, vizināšanās ar 
līdzpaņemtām ragavām.

GuDEnIEKOS
Katru piektdienu 15.00  Basu tautas 

namā – ansambļa „Basu suiti” mēģinājums, 
aicina pieteikties jaunus dalībniekus.

Februārī Gudenieku kultūras namā – Inta 
Rozenbaha gleznu izstāde; I.Bungas kerami-
kas darbi (iespēja iegādāties).

Februārī Basu tautas namā – Dz.Lāces 
gleznu izstāde.

Aicina Gudenieku pagasta iedzīvotājus 
līdz 25. februārim pieteikties uz Kuldīgas no-
vada organizētajām 6. ziemas sporta spēlēm.

19. februārī 14.00 Gudenieku kultūras 
namā – interešu klubiņš, tikšanās ar Ivetu 
Pļaviņu.

20. februārī 15.00 kultūras namā – pa-
sākums, kurā prezentēs Gudeniekos tapušo 
grāmatu „Adīti mauči. Senā un modernā 
adīšanas tehnikā”. 115 ornamentu paraugi. 
Autore Dace Nasteviča.

21. februārī tiek organizēts brauciens uz 
Liepājas teātra izrādi „Piafa”. Pieteikties līdz 
16. februārim (29266724).

28. februārī 18.00 Gudenieku kultūras 
namā – „Rumbas kvarteta” koncerts. Ieeja – 
EUR 4.

īVanDē
Līdz maijam Īvandes bibliotēkā un muižas 

kamīnzālē – Kurmāles pagasta iedzīvotājas 
Līvijas Bružes gleznas.

KabIlē
Februārī bibliotēkā – Ilvas Valdmanes 

„Ādas plastikas darbi”.
Kurmālē
Februārī Priedaines bibliotēkā – Daces 

Cielavas fotoizstāde „Saule un ūdens”.
Februārī pagasta izstāžu zālē – Ainas 

Stebules rokdarbu izstāde.
18. februārī Pelču pagasta bibliotēkā – 

čaklākā bibliotēkas jauno lasītāju komanda 
dosies uz pasākumu „Grāmatu risks”.

laIDOS
Pirmdienās 18.00 – 20.00 brīvā laika 

pavadīšanas centrā – spēļu istaba. Ceturt-
dienās 9.00 – 15.00 – iespēja apgūt datora 
pamatprasmes. Informācija pa tālr. 20222398.

No 17. februāra līdz 14. martam Sermī-
tes bibliotēkā – sagaidot Kazas, Aitas gadu, 
izstāde „Ragainītes, sprogainītes...” Izstādē 
bērnudārza audzēkņu, darbinieku atnestās 
rotaļlietas, priekšmeti (kazas, aitas), fotogrāfi-
jas, audzēkņu zīmējumi, pagasta rokdarbnieču 
adījumi.

20. februārī Sermītes bibliotēkā – izteik-
smīgās runas konkurss bērnudārza audzēk-
ņiem „Sermītes zvirbulis 2015”.

PaDurē
16. februārī 18.00 Padures pagasta 

pārvaldē – Ineses Prisjolkovas seminārs. 
Ieeja – EUR 15.

20. februārī 21.00 Padures pagasta pasā-
kumu zālē – Vīriešu dienas balle. Ieeja –  EUR 
3 (biļešu iepriekšpārdošana). Spēlēs Edijs un 
Artūrs Rozentāli no Ventspils.

PElčOS
Katru piektdienu 18.00 bibliotēkā – spāņu 

valodas kursi.
Februārī bibliotēkā – grāmatu izstāde 

„Jaunākās grāmatas svešvalodās Pelču 
pagasta bibliotēkā”; Ilzes Riekstiņas gleznu 
izstāde.

17. februārī 16.30 bibliotēkā – pasaku 
pēcpusdiena bērniem „Bitīte Maija”.

18. februārī 16.00 bibliotēkā – starpbiblio-
tēku spēle bērniem „Grāmatu risks”.

20. februārī 16.00 „Pagrabiņā” – sveču 
liešana.

26. februārī 16.00 bibliotēkā – Pelču 
pagasta atmiņu stāstu vakars „Par Pelču 
bērnunamu”.

rEnDā
Līdz 28. februārim Rendas bibliotēkā – 

Madaras Matutes adīto cimdu izstāde; Kuldī-
gas 2. vsk. Rendas filiāles pirmsskolas grupas 
audzēkņu zīmējumu izstāde „Baltā ziema”.

Līdz 31. martam bibliotēkā – Andra Vasi-
ļevska gleznu un grafiku izstāde.

No februāra līdz novembrim – sagaidot 
Latvijas simtgadi, iespēja izgatavot savu 
tautastērpu – šūt un izšūt kreklu un ņieburu, 
aust brunčus un villaini, adīt zeķes un cimdus, 
gatavot pastalas. Nodarbības vadīs Inga 
Vīksna un Kristīne Vasiļevska. Interesentiem 
pieteikties pa tālr. 26181470 līdz 15. februārim.

14. februārī 20.00 kultūras namā – atpū-
tas vakars pie klātiem galdiem „Sniegputeņu 
virpulī”. Koncertēs latīņu un spāņu mūzikas 
grupa „Los Daugavas Nens”; ballē spēlēs mu-
zikālā apvienība „Duets” no Liepājas. Dalības 
maksa – EUR 10.

21. februārī 18.00 – organizēts brauciens 
uz Jāņa Sproģa koncertu „Sveika, mīļā Kuldī-
ga!”. Biļetes cena – EUR 9.

13. martā 19.00 – brauciens uz mūziklu 
„Čigānu barons” („Gipsy baron”) Kuldīgas kul-
tūras centrā. Biļetes cena –  EUR 9. Samaksāt 
līdz 15. februārim.

22. martā 17.00 – brauciens uz Marijas 
Naumovas koncertprogrammu „Pusnakts 
Parīzē” Kuldīgas kultūras centrā. Biļetes 
cena – EUR 8. Samaksāt līdz 15. februārim.

rumbā
Februārī Rumbas bibliotēkā – pagasta 

iedzīvotājas Skaidrītes Rozenbergas ziloņu 
kolekcija.

Līdz 14. februārim Mežvaldē, 16. – 
21. februārim „Bukaišos”, 23. – 28. februārim 
Novadniekos – Skaidrītes Vjaksas fotoizstāde.

13. februārī  17.15 „Bukaišos” – „Vakarē-
šana”. Dzejas lasījumi (Ligita Mežkalne, Santa 
Sakalovska, Alise Krone-Lauriņa), instrumen-
tālā mūzika (Edgars Ziņģis).

17. februārī 19.00 „Bukaišos” – zoles vakars.
18. februārī 14.15 „Bukaišos” – „Gardēži”.
SnēPElē
Līdz 27. februārim bibliotēkā – Jolantas 

Alkšares izstāde „Izšuvumi krustdūrienu 
tehnikā”; 27. februārī 14.00 – tikšanās ar 
izstādes autori.

27. februārī 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla „Radoši, praktiski, inte-
resanti un arī sātīgi” otrā nodarbība – ziepes.

Aicinājums pieteikties 7. marta  pasāku-
mam  „Atcerēsimies kolhoza „Snēpele” laikus” 
kopējā ballē (informācija pa tālr. 27843792).

TurlaVā
No 16. februāra Turlavas bibliotēkā – 

b/d grupas „Lāčuks” radošo darbu izstāde 

„Ziema”. 
Februārī, martā Turlavas bibliotēkā – An-

nas Dinteres rokdarbu izstāde „2014. gada 
segas”; izstāde  „Svečošanās” sarūpēta no 
iedzīvotāju privātkolekcijām; literatūras izstāde 
„Sveču diena”. 

14. februārī 19.00 Turlavas kultūras 
namā – koncerts-konkurss „Pop-šovs”.

18. februārī – organizēts brauciens uz 
Agra Dzeņa grāmatas atvēršanas svētkiem 
„Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumvācijā” Kul-
dīgas bibliotēkā. Pieteikties pa tālr. 26263960.

20. februārī 19.00 Turlavas kultūras 
namā – uz pirmo tautas deju nodarbību aicināti 
pieaugušie tautas deju mīļotāji.

26. februārī 10.30 Turlavas bibliotē-
kā – nodarbības „Zeķu raksti. Tunēziskais 
raksts”, vada Anna Dintere.

 Vārmē
Līdz 27. februārim bibliotēkā – Ingas Pū-

ces gleznu izstāde; sveču un svečturu izstāde.
13. februārī 15.00 pamatskolas zālē – 

„Popiela”. Ieeja brīva.
13. februārī 20.00 sporta hallē – 2. līgas 

florbola spēle: RTU/„Rockets”.
14. februārī 12.00 sporta stadionā – 

„Amizantās Valentīndienas sporta spēles”. 
Komandā četri cilvēki.

14. februārī 22.00 sporta hallē – Valentīn-
dienas balle; spēlē grupa „Brīvdiena”. Ieeja – 
EUR 3. Iespēja iepriekš rezervēt galdiņu pa 
tālr. 27884937 vai 63345306.

17. februārī 15.00 bibliotēkā – radošā 
nodarbība „Sveces un svečošanās”. Runā-
sim par svecēm un Sveču dienu, kā arī paši 
gatavosim sveces.

21. februārī 13.00 pamatskolas zālē  
ciemosies Usmas amatierteātris „Suflē” ar 
Lindas Ivzānes izrādi „Labuma meklējumos”. 
Ieeja brīva.

22. februārī 10.00 sporta hallē – zolītes 
turnīrs.

25. februārī Vārmes jauniešu centrā – 
kino: 15.15 animācijas filma bērniem „Brī-
nišķīgā Ozas zeme”. Ieeja –  EUR 1; 18.00 
A.Krieva dokumentālā filma „Freimis. Mārtiņš 
Freimanis”. Ieeja – EUR 2.

6. martā 18.00 sporta hallē – Senioru 
sadraudzības balle.

7. martā 22.00 sporta hallē – Sieviešu 
dienas balle; spēlēs grupa „Ēnas”. Balle pie 
galdiņiem (iespēja iepriekš rezervēt pa tālr. 
27884937; 63346306). Ieeja – EUR 3. 

S. 14.II 15.00 lIElaIS 6
Sv. 15.II    15.00  ASV, 2014, ilgums 1’45”
O. 17.II 17.30 Piedzīvojumu animācijas filma
T. 18.II 18.00 Dublēta latviešu valodā
C. 19.II 17.30 U

S. 14.II 17.00 GrEja PIECDESmIT nOKrāSaS
Sv. 15.II    17.00  ASV, 2014
O. 17.II 19.30 Ilgums 2’04”
T. 18.II 20.00 Romantiska drāma
C. 19.II 19.30 18+

Sv. 22.II    15.00  PuTnCIlVēKS 
O. 24.II 17.30 ASV, 2014, ilgums 1’59”
T. 25.II 20.00 Dramatiska komēdija
C. 26.II 17.30 16+

Sv. 22.II    17.30  TEOrIja Par VISu 
O. 24.II 20.00 Lielbritānija, 2014, ilgums 2’03”
T. 25.II 17.30 Biogrāfiska drāma
C. 26.II 20.00 16+

P. 27.II 17.00 aunIņS šOnS. FIlma
S. 28.II 16.00 Francija, Lielbritānija, 2015, ilgums 1’25”
O. 3.III 17.30 Animācijas ģimenes filma
T. 4.III 18.00 Dublēta latviešu valodā
C. 5.III 17.30 U

21. februārī 14.00 pensionāru apvienība „RUMBIņA” 
(Liepājas ielā 14) rīko karnevālu

 

„Spītīgā kaza”.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis un groziņš. 

Spēlēs Vitauts Staško.
Ieeja maskās – bez maksas, bez  maskas – EUR 3.

Sestdien, 14. februārī, 19.00 – Santa Zapacka un Harijs Ozols. „jubilejas kon-
certs”. Biļetes www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  EUR 5, 6.
Piektdien, 20. februārī, 17.00 – bērnu deju kolektīvu koncerts („Stariņš”, TDA 
„Venta” no Kuldīgas, „Liedags” no Ventspils, „Dzīpars” no Saldus, „Dimdariņi” no 
Vārmes). Ieeja – EUR 1.
Sestdien, 21. februārī, 18.00 – jāņa Sproģa jubilejas koncerts „Sveika, mīļā 
Kuldīga!”. Biļetes www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 9, 12, 14.
Sestdien, 28. februārī, 13.00 – jauniešu teātra „Focus” klaunāde „Iedomu 
spoguļi”. Ieeja bez maksas.
Sestdien, 28. februārī, 17.00 – koru koncerts Sv. Katrīnas baznīcā. Piedalās 
Kuldīgas kultūras centra jauktais koris „Ventava”, Ventspils pilsētas domes kultūras 
centra jauktais koris „Līvzeme”.


